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державного майна України

Продаж пакетів акцій
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-36-16
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області
про проведення конкурсу з продажу пакета акцій
публічного акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА»

1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ: 22794087.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «СПЕКТРСМІЛА».
Місцезнаходження товариства: вул. Мазура, 24, м. Сміла, Черкаська обл.,
20708. Телефон/факс: (04733) 4-10-94.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області пропонує до продажу пакет акцій у кількості 126 616 940 штук, що становить
99,998 % статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 31 655 000 гривень.
Номінальна вартість однієї акції 0,25 гривень.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 35 156 756,00 гривень.
Крок торгів – 351 568,00 гривень.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31 грудня 2016 року –
133 особи.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках: товариство не визнано у встановленому порядку, як таке, що займає монопольне становище на
загальнодержавному та регіональному ринках.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання: виробничі приміщення (корпуси № 3, 7/8, 8, 21)
загальною площею 15 903,8 м; адміністративні приміщення (корпуси 3/1, 7) загальною площею 3 883,6 м.
Загальна площа земельної ділянки 1,9138 га, цільове призначення – землі промисловості, кадастровий номер 7110500000:06:003:0061, яка використовується на
підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою,
серія ЯЯ № 348897 від 27 грудня 2007 року, виданого на підставі рішення XIX сесії
Смілянської міської ради.
Утворення і розміщення відходів, сплата екологічних зборів та платежів проводиться згідно з наявними дозволами (лімітами) та нормами Податкового кодексу
України. Фактичний обсяг викидів забруднюючих речовин за 2016 рік – 0,344916 т,
сплачено екологічного податку у 2016 році – 159,16 грн.
Основні показники господарської діяльності публічного акціонерного
товариства за останні три роки та останній звітний період
№
Показник
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
з/п
1 Обсяг реалізації продукції, тис. грн
8081
13584
12723
14920
2 Балансовий прибуток, тис. грн
-998
1666
693
1733
3 Дебіторська заборгованість, тис. грн
1673
3397
1239
3845
4 Кредиторська заборгованість, тис.грн
593
1075
2142
3527
5 Рентабельність, %
–
10
4,5
9,5
6 Вартість активів, тис. грн
12460
20468
33101
34697
7 Вартість власного капіталу, тис. грн
11867
13393
30959
32099
8 Величина чистого прибутку, тис. грн
- 998
1341
568
1421
5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець зобов’язаний забезпечити:
5.1. В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Черкаській області (далі – Регіональне відділення) в депозитарній установі;
збереження технологічної єдності та цілісності виробництва;
недопущення виникнення простроченої заборгованості товариства по платежах до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
5.2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та /або послуг;
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та
автоматизації виробництва;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;
5.3. У соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати працівникам товариства;
підвищення протягом п’яти років від дати переходу права власності на пакет
акцій до покупця розміру середньої заробітної плати, досягнутої товариством у
2016 році, на рівень, не менший щорічного офіційного рівня інфляції;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40
Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України протягом шести місяців від дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Черкаській області в депозитарній установі;
матеріальне стимулювання працівників зі збереженням та удосконаленням
існуючої системи оплати праці і преміювання, доплат, надбавок до посадового
окладу за затвердженим штатним розкладом. Покупець має право за погодженням з профспілковою організацією товариства запровадити нову систему оплати
праці та преміювання;
протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет
акцій недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення
працівників товариства, які є членами профспілкової організації;
у разі розірвання трудового договору з працівниками товариства у зв’язку зі
скороченням чисельності працівників протягом п’яти років від дати переходу до
покупця права власності на пакет акцій товариства здійснення виплати вихідної
допомоги згідно з колективним договором;
виконання у повному обсязі умов колективного договору протягом строку його
дії, а після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного
договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально –
економічної політики і трудових відносин в Україні, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1044-р та його виконання;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;
здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
5.4. У природоохоронній діяльності товариства:
забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства;
5.5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій, голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру

статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Черкаській області. У разі неотримання такої згоди
на день проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний
голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій
вчинення без попередньої згоди Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області правочинів з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків
вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства,
яке здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та
передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлені терміни дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду до Державного бюджету України відповідно до затвердженого
Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого
прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансовогосподарської діяльності товариства у 2016 році, а також дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час перебування у державній
власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
строку їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Черкаській області в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції», постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної
приватизації у 2015-2017 роках», відповідно до Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом
Фонду державного майна від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 та зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252 (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» мають право брати
участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8
Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або
є пов’язаними особами таких осіб;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі
фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про
подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансовомайновий стан (копія балансу, звіт про фінансові результати, звіт про власний
капітал) за останній звітний рік та квартал.
Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок
довести своє право на придбання об’єктів державної власності, покладається
на покупця.
8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує 7 031 351,20 грн як конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок
№ 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська
служба України; одержувач коштів – РВ ФДМУ по Черкаській області; призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ
«СПЕКТР-СМІЛА»;
сплачує 340,00 грн як реєстраційний збір на розрахунковий рахунок
№ 37184006000007, ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код
21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області; призначення платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА»;
подає конкурсну документацію та конкурсну пропозицію.
Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму
конкурсної гарантії – 7 031 351,20 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови
надання банківської гарантії передбачені абзацом 1 пункту 1.3 розділу 1 Положення про
порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств).
Конкурсна документація (складена відповідно до вимог розділу V Положення)
складається та запечатується в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсна
документація» із зазначенням на ньому тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата та час завершення прийому конкурсної документації:
Потенційні покупці до 16 травня 2017 року письмово звертаються до Регіонального відділення та укладають з ним договір про конфіденційність і отримують
пакет документації про конкурс.
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Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 23 травня 2017 року о 18.00.
Потенційний покупець подає один примірник остаточного проекту договору
купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов. Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет з написом «Остаточний проект
договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезнаходження
державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, РВ ФДМУ по
Черкаській області, каб. 404, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 до 16.45.
11. Дата, час, місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій:
реєстрацію учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій буде проведено 31 травня 2017 року з 10.00 до 10.50 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, 4-й поверх, каб. 404.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» буде проведено
31 травня 2017 року об 11.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 3-й поверх, каб. 309.

13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Мазура, 24, в робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00 після отримання
в РВ ФДМУ по Черкаській області дозволу на відвідання товариства.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу: пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна отримати за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, щодня з 9.00 до 18.00
по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 до 17.00. Телефон для довідок (0472)
37-26-61. Електронна адреса: zozulja_71@spfu.gov.ua.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець
опрацьовує і подає до Регіонального відділення один примірник пропозицій до
договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання від потенційних покупців пропозицій до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 16 травня 2017 року о 18.00.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Вартісні показники товариства не перевищують суму, еквівалентну 4 млн євро
(порогове значення визначене частиною першою статті 24 Закону України «Про
захист економічної конкуренції»).

За умови якщо сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів
в Україні, з урахуванням відносин контролю, перевищуватиме суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, та сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації, з
урахуванням відносин контролю, у тому числі за кордоном, перевищуватиме суму,
еквівалентну 30 мільйонам євро:
потенційний покупець, учасник конкурсу, повинен звернутися в установленому
порядку до Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на концентрацію (на придбання
пакета акцій товариства) та надати Регіональному відділенню завірену в установленому
порядку копію рішення про надання дозволу на таке придбання або копію заяви про
надання дозволу на концентрацію з відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис)
канцелярії Антимонопольного комітету України або його органу про її прийняття;
переможцю конкурсу (покупцю) необхідне отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію (на придбання пакета акцій) та надання його
копії Регіональному відділенню у встановлені законодавством терміни.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до Регіонального відділення у
складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на
ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію про
депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
харківська область

Нежитлові приміщення підвалу № 3-20; 1-го поверху № 14-52; 2-го поверху № 1-19 загальною площею 1 256,7 м2 (колишня їдальня № 907) в літ. «БХ-5»
за адресою: 61106, м. Харків, вул. Плиткова, 12, що перебуває на балансі ПАТ
«Харківський домобудівельний комбінат № 1» (ліквідовано). Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі,
за 440 280,00 грн, у т. ч. ПДВ – 73 380,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Кіровоградська область

Гараж (літ. Б) та вхід в підвал (літ. Б1) за адресою: 26500, Кіровоградська обл.,
смт Голованівськ, вул. Соборна (Леніна), 44б, що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Голованівському районі Кіровоградської
області (код за ЄДРПОУ 37791599). Приватизовано юридичною особою на аукціоні
в електронній формі за 174 991,44 грн, у т. ч. ПДВ – 29 165,24 грн.

вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 57,0 м2, у т. ч.: приміщення № 18 майстерні – 29,4 м2, приміщення № 19 гаража – 27,6 м2 в прибудові літ. «Б4».
Адреса об’єкта: 23400, Вінницька обл., смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, буд.135 «Б4».
Балансотримач: Головне управління статистики у Вінницькій області, код за
ЄДРПОУ 02359395.
Адреса балансоутримувача: 21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 57,0 м2, у т. ч.:
приміщення № 18 майстерні – 29,4 м2, приміщення №19 гаража – 27,6 м2 в одноповерховій цегляній прибудові літ. «Б4», 1987 року побудови.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 25 365,00 грн, ПДВ – 5 073,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 30 438,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну
продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у
триденний термін за актом приймання-передавання.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 304,38 грн.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 043,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19.05.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.05.2017 товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа» (адреса веб-сайта //https://vtub.
vn.ua), час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00,
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електрону адресу: tb_vtub@ukr.net, тел. (0432) 66-25-92 до 17.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. (0432) 67-26-08, час роботи
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: будівля магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2.
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211,О.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Інформація про об’єкт: будівля магазину, 1986 року побудови, загальною площею 20,9 м2, забезпечена лише електропостачанням.
Інформація про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,00622 га, кадастровий № 0520410100:00:016:0235. Категорія земель: землі промисловості.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 83 266,00 грн, у т. ч.: вартість будівлі магазину – 72 648,00 грн, вартість земельної ділянки – 10 618,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 99 919,20
грн, у т. ч.: вартість будівлі магазину – 87 177,60 грн, вартість земельної ділянки –
12 741,60 грн. ПДВ – 16 653,20 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до нормативноправових актів та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної
ділянки; покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 999,19 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Грошові кошти в розмірі 9 991,92 грн,
що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19.05.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.05.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у 3-х
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу-
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вання. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46, час роботи з 8.00
до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 33 на першому поверсі в літ. А-9 загальною площею 1 261,9 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Леніна), 37.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01130549, Публічне акціонерне товариство
«АК «ДНІПРОАВІА» за адресою: 49042, м. Дніпро, Аеропорт цивільної авіації.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлове вбудоване приміщення № 33
загальною площею 1 261,9 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхової житлової
будівлі. Рік побудови – 1976. На даний час об’єкт потребує капітального ремонту.
Об’єкт обладнано системами централізованого теплопостачання, електропостачання, водопостачання та каналізації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 11 898 455,00 грн, ПДВ – 2 379 691,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 14 278 146,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та
дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України;
право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише
за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець
зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в
повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 1 427 814,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – нежитлове приміщення № 33 на першому поверсі в літ. А-9
загальною площею 1 261,9 м2, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Леніна), 37).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
29.05.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.соm.ua) 2 червня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржи (http://
www.uub.соm.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржи (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 26 на 1-му поверсі житлового будинку загальною площею 91,7 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 23.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05793181, КВП «Дніпропетровський комбайновий завод» за адресою: 49047, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлові приміщення
№ 1, 26 на 1-му поверсі житлового будинку літ. А-5 загальною площею 91,7 м2,
ґанок літ. а. Рік побудови – 1955. На теперішній час об’єкт використовується як
перукарня. Технічний стан об’єкта добрий, внутрішнє оздоблення – зроблено високоякісний ремонт. До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 738 460,00 грн, ПДВ – 147 692,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 886 152,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 88 615,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – «Нежитлові приміщення № 1, 26, розташовані на 1-му
поверсі житлового будинку, загальною площею 91,7 м2», що знаходяться за адресою: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 23).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 29 травня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 2 червня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ
по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн.
36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
тел. (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення I, огорожа № 1, 2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00178353, ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»
за адресою: 51400, м. Павлоград, вул. Соборна, 76.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою частину одноповерхової нежитлової будівлі (літ. А) з прибудовою (літ. а) загальною площею 182,5 м2,
вимощення I, огорожа № 1, 2. Рік введення в експлуатацію – 1957. На теперішній
час об’єкт частково експлуатується. Технічний стан об’єкта частково задовільний.
До будівлі підведені основні комунікації. Приміщення мають окремий вхід з торця
і фасадної частини будівлі.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 211 105,00 грн, ПДВ – 42 221,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 253 326,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 25 332,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2,
вимощення I, огорожа № 1, 2, що знаходиться за адресою: м. Першотравенськ,
вул. Жовтнева, 27/1).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 29 травня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 2 червня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1 – № 9 загальною площею 97,9 м2
(колишня лазня).
Адреса об’єкта: 84393, Донецька обл., м. Краматорськ, смт Шабельківка,
вул. Вільямса, 1.
Балансоутримувач: ТОВ «Агорфірма Степове». Ідентифікаційний код балансоутримувача 00848664. Адреса балансоутримувача: 84393, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Тичини, 19.
Відомості про об’єкт нерухомості: нежитлові приміщення № 1 – № 9 загальною площею 97,9 м2 (колишня лазня) займають частину одноповерхової будівлі,
в іншій частині якої розташований діючий магазин, рік побудови – 1969. Фундамент – шлакобетон, стіни – цегла, покрівля – толь, підлога – метлахська плитка.
Стан об’єкта незадовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 48 900,00 грн, ПДВ – 9 780,00 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ – 58 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно; забезпечення дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта;
забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; здійснення заходів
щодо державної реєстрації права власності на об’єкт приватизації згідно з чинним
законодавством України протягом двох місяців після підписання акта прийманняпередачі об’єкта; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу,
прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у
Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по
Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 5 868,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
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у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Перша
універсальна біржа «Україна» 26.05.2017. Час початку аукціону – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: https://torgi.birga-ukraine.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Перша універсальна біржа «Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
22.05.2017 до 17.00.
Винагорода організатору аукціону – товарній біржі «Перша універсальна біржа
«Україна» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 586,80 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об’єкта: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею
32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу
«під А» та сходова клітка ІІІ загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення «Б»
площею 96,16 м2.
Місцезнаходження: 71140, Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка,
вул. Нова, 4а.
Зберігач: ТОВ «Вітьок», код за ЄДРПОУ 35215538, м. Запоріжжя, вул. Возз’єднання
України, 15, кв. 8.
Відомості про об’єкт приватизації: коридори, приміщення підвалу та сходова клітка вбудовані в двоповерхову адміністративну будівлю (літ. А). Підземне приміщення
«Б» не має природного освітлення. Теплопостачання будівлі, в якій розташовані приміщення, відключено від центральної мережі та довгий час не експлуатується. Рік побудови – 1979. Інженерне забезпечення приміщення – тільки електропостачання.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 108 705,00 грн, ПДВ – 21 741,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 130 446,00 грн.
Умови продажу об’єкта: питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти у розмірі 13 044,60 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 22.05.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 26.05.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) –
12.00. Адреса веб-сайта організатора аукціону https:// centrex.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну адресу: info@centrex.com.ua. Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214)
з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (0532) 69-70-50, оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до 16.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00, тел.: (061) 226-07-75,
226-07-76.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: будівля недіючого дитячого садка площею 826 м2.
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Гагаріна, 8.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код
за ЄДРПОУ 05407982). Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована будівля. Рік побудови – 1954. Будівля побудована по типовому проекту. Загальна площа – 826 м2. Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни цегляні, оштукатурені;
перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонне,
дерев’яне; покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога дощата;
прорізи – віконні рами та дверні полотна відсутні. Інженерні мережі відключені та
перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 868 126,00 грн, ПДВ: 173 625,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 041 751,20 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 104 175,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 104 175,12 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 23 травня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 19 травня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Адреса об’єкта: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 02140745;
припинено).
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою дві групи вбудованих нежитлових
приміщень (№ 15 та № 16). Приміщення № 15 складаються з чотирьох суміжних
приміщень, приміщення № 16 – з одного. Кожна група приміщень має окремий вхід
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з бетонним ґанком. Будівля, в якій розташовані приміщення, побудована у 60-ті
роки минулого століття. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою,
прямокутною у плані. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь – стрічковий
бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття залізобетонні; покрівля та
дах – шифер; підлога – плитка, цемент; вікна, двері металопластикові. Інженерні
комунікації – електропостачання, опалення відключено. Загальний і технічний стан
основних конструктивних елементів будівлі задовільний. Об’єкт перебуває в оренді.
Строк дії договору оренди – до 03.09.2017.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 285 399,00 грн, ПДВ: 257 079,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 542 478,80 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 154 247,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 154 247,88 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 23 травня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 19 травня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: гараж (літ. Г) площею 25,9 м2.
Адреса об’єкта: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності
України (Леніна), 17.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Долинському районі Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 37983323).
Адреса балансоутримувача: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 17.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля
площею 25,9 м2, що складається з двох боксів; інженерне забезпечення відсутнє;
технічний стан будівлі задовільний. Рік будівництва – 1971. Об’єкт розташований
на огородженій території Управління Державної казначейської служби України у
Долинському районі Кіровоградської області у центральній частині міста.
Ціна об’єкта без ПДВ – 19 658,00 грн, ПДВ – 3 931,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 23 589,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 2 358,96 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець; продаж об’єкта здійснюється за грошові
кошти; покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням
договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 29 травня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 2 червня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража літ.
«Б-1» загальною площею 54,2 м2.
Адреса об’єкта: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Котляревського, 3.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, код
за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в серединній зоні міста. Рік побудови – орієнтовно 80-ті роки. Висота приміщення – 2,54 м. Стіни цегляні, перекриття –
залізобетон, дерев’яні ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення. Наявна
оглядова яма. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Головного управління статистики у Львівській області.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 71 000,00 грн, ПДВ –14 200,00 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 85 200,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта становить 8 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівліпродажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта приватизації
до повної сплати його вартості можливе лише за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22.05.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 26 травня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину загальною площею 84,2 м2 разом
із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Лобановського, 1/17.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро» (код за ЄДРПОУ 33014041).
Адреса балансоутримувача: 39001, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Володимирівська, 144.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину розташована окремо. Поверхів – 1. Рік побудови – 1982. Фундамент бутовий, стіни цегляні; перекриття – з/б
плити; підлога – бетон; покрівля – азбестоцемент; інженерні комунікації – наявні
електрика, газопровід. Загальна площа – 84,2 м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,017 га, кадастровий номер земельної ділянки 5320610100:50:007:0693. Цільове призначення – для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07. Категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 70 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ  – 84 000,00 грн, у т. ч.: вартість об’єкта
нерухомості – 45 090,00 грн, вартість земельної ділянки – 24 910,00 грн. ПДВ –
14 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівліпродажу строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання земельної
ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу;
надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб,
які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом
строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у
двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують
його право власності; договори про подальше відчуження об’єкта приватизації,
обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному
посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо
такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 8 400,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею (https://centrex.com.ua.) 26 травня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Центральній універсальній
біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214, тел.: (0532) 69-70-50, (044)
331-34-35, електронна пошта: info@centrex.com.ua).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 травня 2017 року
до17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418,
тел.: (0532) 56-35-55, 2-24-86.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV,
22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху
№ ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2,
рік побудови – 1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 126 960,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ –105 800,00 грн, ПДВ – 21 160,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 12 696,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 26 травня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 травня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

ХЕРСОНСЬКА область, АРК та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: адмінбудівля (літ. А) загальною площею 112,1 м2.
Адреса: Херсонська обл., Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. Миру (Крупської), 7.
Балансоутримувач об’єкта: Управління Південного офіса Держаудитслужби
України.

3 травня 2017 року
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Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою окремо розташовану, огороджену
одноповерхову будівлю з терасою 1920 року побудови. Стан утримання задовільний, наявне електроосвітлення. Фундамент та цоколь цегляні, стіни – саман
облицьований цеглою. Підлога дерев’яна. Дах критий шифером. Огорожа залізобетонна на з/б стовпах, мощення асфальтоване.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу; подальше використання об’єкта визначає
покупець; експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарних, технічних,
пожежних та екологічних норм протягом року; подальше відчуження та передача в
заставу в період контролю регіональним відділенням за виконанням умов договору
купівлі-продажу здійснювати виключно за погодженням з органом приватизації із
забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 27 465,00 грн. ПДВ – 5 493,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 32 958,00 грн.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
(17,00 грн) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі,
р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – ГУДКУ в
Херсонській області, МФО 852010.
Для участі в аукціоні грошові кошти в за об’єкт у сумі 3 295,80 грн, що становить
10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778,
банк одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Аукціон в електронній формі відбудеться 23.05.2017 на Українській універсальній біржі, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00,
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19.05.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі Українська універсальна
біржа (вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати на Українській універсальній біржі (вул.
Шевченка, 52, м. Полтава, 36039, тел. (0532) 56-00-37) та в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон,
73000, тел. (0552) 22-44-44).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: гараж (приміщення № 2) (літ. А) загальною площею 21,9 м2.
Адреса: Херсонська обл., Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. Миру (Крупської), 7а.
Балансоутримувач об’єкта: Управління Південного офіса Держаудитслужби
України.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення в одноповерховій будівлі прямокутної форми 1970 року будівництва. Під’їзд до об’єкта вільний по шляху з асфальтовим покриттям, що потребує ремонту. Фундамент бетонний, стіни цегляні,
перекриття залізобетонні, підлога цементна. Стан об’єкта незадовільний.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: сплата ціни продажу за об’єкт приватизації
здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; подальше використання об’єкта визначає покупець; експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарних, технічних, пожежних та екологічних
норм протягом року; подальше відчуження та передача в заставу в період контролю
регіональним відділенням за виконанням умов договору купівлі-продажу здійснювати
виключно за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового
власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 720,00 грн. ПДВ – 744,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 4 464,00.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
(17,00 грн) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі,
р/р 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – ГУДКУ в Херсонській області, МФО 852010.
Для участі в аукціоні грошові кошти в за об’єкт у сумі 446,40 грн, що становить 10 %
початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській

області, АРК та м. Севастополі, р/р № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк
одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 23.05.2017, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 19.05.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі Українська універсальна
біржа (вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати на Українській універсальній біржі (вул.
Шевченка, 52, м. Полтава, 36039, тел. (0532) 56-00-37) та в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон,
73000, тел. (0552) 22-44-44).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі: основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж,
Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8.
Адреса об’єкта: 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів,
вул. Центральна, 6.
Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ
00022668). Адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185.
Інформація про об’єкт: триповерхова будівля з підвалом та ґанком (літ. А-3) загальною площею 1 894,7 м2, побудована з червоної цегли та оздоблена «шубою»,
розташована в центрі села. Рік введення в експлуатацію – 1983. Загальний технічний
стан незадовільний; фізичний знос – 42,85 %. Будівля не експлуатується, потребує
капітального ремонту. Під’їзні шляхи – асфальтоване покриття. Інші будівлі та споруди: насосна станція (літ. Б) площею 34,2 м2; котельня (літ. Г) площею 105,8 м2; гараж (літ. Е) площею 64,3 м2; гараж (літ. В) площею 74,2 м2; вбиральня (літ. Д) площею
3,7 м2 – побудовані з червоної цегли; каналізаційні колодязі 2-8. Загальний технічний
стан незадовільний. Фізичний знос – 49 %. Будівлі не експлуатуються, потребують
капітального ремонту. Інженерні мережі: електропостачання, водопостачання, теплопостачання, каналізація – недіючі. Загальна площа земельної ділянки – 3 680,0 м2.
На земельній ділянці згідно з проектом знаходиться у закритому залізобетонному підземному приямку металева ємність на 8 м3 для зберігання рідкого палива, яка
конструктивно та експлуатаційно пов’язана зі спорудою, що розташована за адресою: с. Гельмязів, вул. Центральна, 6б і належить Національному банку України
(свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.07.2005 № 041827, серія
САА, видане виконавчим комітетом Гельмязівської сільської ради).
Початкова ціна без ПДВ – 256 400,00 грн, ПДВ – 51 280,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 307 680,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець
вирішує самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних
норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно
з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під
придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 30 768,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 29 травня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 2 червня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва – м’ясокомбінату
разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта: незавершене будівництво м’ясокомбінату разом земельною
ділянкою.
Адреса об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, буд. б/н. Баласоутримувач об’єкта: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) входять: корпус № 1 (літ. А) площею забудови 8 236,9 м2, котельня (літ.
Б) площею забудови 971,1 м2, корпус 2 (літ. В) площею забудови 1 326,1 м2, корпус
№ 3 (літ. Г) площею забудови 470,6 м2 та колодязь літ. К, виконаний з бетонних
кілець діаметром 1,5 м. У зв’язку з відсутністю консервації будівництва частина
об’єктів, що входять до складу ОНБ, перебувають в зруйнованому стані. У будівлях
корпусу № 1 (літ. А), котельні (літ. Б) та корпусу 2 (літ. В) наявні лише стовпчасті
залізобетонні фундаменти. У будівлі корпусу № 3 (літ. Г) фундамент монолітний,
стіни монолітні залізобетонні, перегородки монолітні залізобетонні. Матеріали, вироби, конструкції та устаткування на будівельному майданчику відсутні. Тимчасові
та постійні будівлі і споруди на будівельному майданчику відсутні. Відводи та вводи
комунікацій, які належать ОНБ і призначені для забезпечення його водою, електроенергією, теплом, газом та іншими ресурсами в період будівництва, – відсутні.
Відстань від меж ОНБ до дороги загального користування – 800,0 м.
Початок будівництва – 1989 р., припинення будівельних робіт – 1992 р.
Ступінь будівельної готовності об’єкта: 4 %.

Відомості про земельну ділянку: площа – 20,0000 га; кадастровий номер
2122783800:02:001:0046. Категорія земель: землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення: для
будівництва та обслуговування будівель харчової промисловості. Відомості про
обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 314 001,00 грн, у
т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 1,00 грн,
вартість земельної ділянки без урахування ПДВ – 7 314 000,00 грн, ПДВ об’єкта
приватизації – 1 462 800,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 8 776 801,20 грн.
Умови продажу об’єкта аукціону: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу;
протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
розбирання об’єкта; забезпечити виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; подальше
використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення
згідно з чинним законодавством України. Зміна цільового призначення земельної
ділянки може бути здійснена відповідно до чинного законодавства України; подальше відчуження незавершеного будівництва м’ясокомбінату та земельної ділянки,
на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
соціально-культурного призначення – «Шаховий клуб»

Назва об'єкта: об’єкт соціально-культурного призначення – «Шаховий клуб».
Адреса об'єкта: м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50026, м. Кривий Ріг.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт соціально-культурного призначення – «Шаховий клуб», до складу якого входять: будівля шахового клубу (літ. А-1)
загальною площею 72,2 м2 з ґанками літ. а, а1, огорожа № 1 – 99,4 м2, літній майданчик – вимощення «І» – 87,9 м2. Введений в експлуатацію у 1957 році. Технічний
стан об’єкта задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 190 763,00 грн, ПДВ – 38 152,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 228 915,60 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю
діяльності для надання послуг населенню міста на рівні соціальних стандартів та
нормативів, передбачених законодавством; забезпечити під час експлуатації об’єкта
виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта
та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України;
подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у
порядку, що затверджується ФДМУ; право користування, купівлі, оренди земельної
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, вирішується покупцем самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

3 травня 2017 року

Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані с посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 22 891,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337,
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «попередня сплата 10 % від початкової ціни об’єкта об’єкта соціально-культурного призначення
(група Ж) – «Шаховий клуб», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пл. 60річчя СРСР, 4»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 22
травня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.соm.ua) 26 травня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржи (http://
www.uub.соm.ua) цілодобово.

числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа»: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11 оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: будівля колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» загальною площею 412,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 18018, м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля, обшита металевими листами, має два окремих входи. Висота будівлі – 2,9 м. Фундамент –
кам’яні або металеві стовпи; стіни, перегородки цегляні, металеві, каркасно-щитові із
частковим заповненням цеглою, в деяких приміщеннях оздоблені керамічною плиткою
та вапняковим біленням; підлога бетонна; вікна дерев’яні з металевими решітками;
дах – металопрофільні листи. Будівля розташована на території колишнього ЗАТ, не
використовується за призначенням. Комунікаційні мережі: водопостачання, водовідведення, опалення, електромережі підведені до будівлі, але потребують капітального
ремонту. Фізичний знос об’єкта – 40 %. Загальний фізичний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 218 570,00 грн, ПДВ – 43 714,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 262 284,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта
приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному стані; питання землекористування вирішується покупцем після
укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 26 228,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації в сумі 26228,40 грн, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 29 травня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 2 червня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https//www:utsb.сom.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772,
зареєстрованого в Мін’юсті 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за
адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61.

Грошові кошти в розмірі 877 680,12 грн, що становить 10 % початкової вартості продажу об’єкта аукціону (гарантійний внесок), перераховуються на р/р
№ 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській
області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 24 травня
2017 року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
19 травня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 %(одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну
адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Центральноі універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) оригінали заяв на участь
в акціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Мін’юсті 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі дні.
Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для
довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржи (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: пансіонат «Мебельщик».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а.
Балансоутримувач: ТОВ «АРП» (за договором про безоплатне зберігання).
Адреса балансоутримувача: 91463, Луганська обл., м. Луганськ, смт Ювілейне,
вул. ім. Генерала Дідоренка, 3, кв. 2. Ідентифікаційний код 32397798.
Відомості про об'єкт: у складі об’єкта 17 од. нерухомості: будиночок № 1 (літ.
А-1) площею 79,7 м2, адмінбудівля (літ. Б-1) площею 51,4 м2, будиночок № 2 (літ.
В-1) площею 78,4 м2, будиночок № 3 (літ. Г-1) площею 41,4 м2, будиночок № 4 (літ.
Д-1) площею 39,4 м2, будиночок № 5 (літ. Е-1) площею 22,6 м2, будиночок № 6 (літ.
Ж-1) площею 65,7 м2, будиночок № 7 (літ. З-1) площею 79,4 м2, склад (літ. И-1)
площею 20,1 м2, будиночок № 8 (літ. К-1) площею 20,1 м2, будиночок № 9 (літ Л-1)
площею 20,6 м2, будиночок № 10 (літ. М-1) площею 20,3 м2, будиночок № 11 (літ.
Н-1) площею 20,2 м2, будиночок № 12 (літ. О-1) площею 48,6 м2, душова-вбиральня
(літ. Т-1) площею 6,0 м2, паркан № 1, ворота № 2. Рік побудови – 1968. Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 0,55 га.
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Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 367 000,00 грн, ПДВ – 73 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 440 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження основного профілю (виду) діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі державного майна.
5. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач – РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 44 040,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 26 травня 2017 року. Час внесення
цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні: 22 травня 2017 р. до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржи «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 4 404,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег».
Адреса об'єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17.
Балансоутримувач: ВАТ «Точмаш».
Адреса балансоутримувача: 83007, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Жмури, 1.
Ідентифікаційний код 14300579.
Відомості про об'єкт: у складі об’єкта 21 од. нерухомості загальною площею
5 585,7 м2: корпус № 1 літ. А-1 площею 221,1 м2, корпус № 2 літ. Б-1 площею 223,9 м2,
корпус № 3 літ. В-1 площею 222,2 м2, корпус № 4 літ. Г-1 площею 221,5 м2, корпус
№ 5 літ. Д-1 площею 232,7 м2, корпус № 6 літ. Е-1 площею 224,1 м2, літній кінотеатр
літ. Ж-1 площею 294,2 м2, будівля для господарських потреб літ. З-1 площею 89,1 м2,
дизельна майстерня літ. И-1 площею 51,4 м2, пральня літ. К-1 площею 98,0 м2,
сарай-комора літ. Л-1 площею 39,7 м2, дискоклуб літ. Н-1 площею 79,9 м2, котельня
літ. О-1 площею 101,3 м2, бойлерна літ. П-1 площею 26,0 м2, будівля харчоблоку
літ. Р-1 площею 489,1 м2, ізолятор-медпункт літ. С-3 площею 931,0 м2, їдальня
літ. Т-2 площею 1 980,2 м2, кіоск трансформаторний літ. У-2 площею 42,5 м2, туалет
літ. Ф-1 площею 17,8 м2, альтанка літ. Э-1, огорожа території табору. Рік побудови –
1958. Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 5,9 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 615 000,00 грн, ПДВ – 723 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 4 338 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження основного профілю (виду) діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі державного майна.
5. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач – РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 433 800,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 р. № 1325
та зареєстрованого в Мін’юсті 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Мін’юсті 26 червня
1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 26 травня 2017 року. Час внесення цінових пропозицій (початку
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: http://
www.uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні: 22 травня 2017 р. до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Української універсальної біржи виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 43 380,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: лазня разом із земельною ділянкою.
Адреса об'єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Мозоліївка, вул. Глобинська, 44.
Балансоутримувач: СТОВ «Пронозівське» (ліквідовано). Адреса балансоутримувача: –.
Відомості про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні площею 66,3 м2,
1967 року побудови за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Мозоліївка, вул. Глобинська, 44. Фундамент – бутовий камінь, перекриття – з/б плити;
підлога бетонна; інженерні комунікації відсутні. Загальний стан – будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0765 га, кадастровий номер земельної ділянки 5320687204:04:001:0176. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови – 03.15. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 30 200,00 грн (тридцять тисяч двісті грн 00
коп.), у т. ч.: ціна об’єкта групи Ж – 9 840,00 грн (дев’ять тисяч вісімсот сорок грн
00 коп.), ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт групи Ж, – 20 360,00
грн (двадцять тисяч триста шістдесят грн 00 коп). ПДВ – 6 040,00 грн (шість тисяч
сорок грн 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта з ПДВ  – 36 240,00 грн (тридцять шість тисяч
двісті сорок грн 00 коп.).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані с посвідченням договору купівлі-продажу.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу
строк прийняти об’єкт приватизації; збереження профілю діяльності протягом 3
(трьох) років; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно
до цільового призначення згідно з чинним законодавством; не відчужувати об’єкт
приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали,
відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у
разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника всіх зобов’язань за договором виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього
права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації
копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше
відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для
визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо
об’єктів державної власності груп А,Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№772 та зареєстрованого в Мін’юсті 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами)
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 3 624,00 грн (три тисячі шістсот двадцять чотири грн
00 коп.), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ
ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України , МФО 820172, р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбані об’єкти приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею (https://centrex.com.ua) 26 травня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Центральній універсальній
біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська,36 офіс 214, тел.: (0532) 69-70-50, (044)
331-34-35, електронна пошта: info@centrex.com.ua). Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Центральної універсальної біржі оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 22 травня 2017 р. до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418,
тел.: (05322) 56-35-55, 2-24-86.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: їдальня-магазин (разом із земельною ділянкою).
Адреса об'єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське,
вул. Весняна, 13/2.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро», код за ЄДРПОУ 33014041.
Адреса балансоутримувача: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Володимирівська, 144.
Відомості про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею
466,3 м2, 1987 року побудови за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Новомосковське, вул. Весняна,13/2. Фундамент – бетон, перекриття – з/б плити; підлога бетонна; інженерне обладнання – електрика, газопровід. Загальний
стан – будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0742 га, кадастровий номер земельної ділянки 5320610104:04:001:0022. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07.
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 71 000,00 грн (сімдесят одна тисяча грн 00
коп.), у т. ч.: ціна об’єкта групи Ж – 51 140,00 грн (п’ятдесят одна тисяча сто сорок грн 00 коп.), ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт групи Ж, –
19 860,00 грн (дев’ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят грн 00 коп.). ПДВ – 14 200,00
грн (чотирнадцять тисяч двісті грн 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта з ПДВ  – 85 200,00 грн (вісімдесят п’ять тисяч
двісті грн 00 коп.).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані с посвідченням договору купівлі-продажу.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу
строк прийняти об’єкт приватизації; збереження профілю діяльності протягом 3
(трьох) років; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно
до цільового призначення згідно з чинним законодавством; не відчужувати об’єкт
приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали,
відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у
разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника всіх зобов’язань за договором виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього
права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації
копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше
відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для
визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А,Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами)
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 8 520,00 грн (вісім тисяч п’ятсот двадцять грн 00 коп.),
що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ
по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Державна
казначейська служба України, МФО 820172, р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбані об’єкти приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею (https://centrex.com.ua) 26 травня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Центральній універсальній
біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36 офіс 214, тел.: (0532) 69-70-50, (044)
331-34-35, електронна пошта: info@centrex.com.ua). Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Центральної універсальної біржі оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 22 травня 2017 р. до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418,
тел.: (05322) 56-35-55, 2-24-86.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсів
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності, на яких
розташовані об’єкти, що підлягають приватизації

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт
з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до бази даних Державного земельного
кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації
із землеустрою (у разі необхідності її проведення); підготовка інших матеріалів та
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
 Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт незавершеного будівництва – клуб за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Гадзинка, вул. Шевченка, 1. Балансоутримувач – СВК «Глибочицький».
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 17.08.2001
№ 1510 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» зі змінами від 20.04.2017 № 652, наказ РВ ФДМУ по Житомирській області від 24.04.2017 № 248 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта незавершеного будівництва – клубу разом із земельною ділянкою за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Гадзинка, вул. Шевченка, 1».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення); витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
2. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт
з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до бази даних Державного земельного
кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації
із землеустрою (у разі необхідності її проведення); підготовка інших матеріалів та
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
 Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт незавершеного будівництва – дитячий садок за адресою: Житомирська
обл., Коростенський р-н, с. Охотівка, вул. Маяковського, 36. Балансоутримувач –
СТОВ «Бондарівське».
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 01.02.2000
№ 183 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» зі змінами від 10.04.2017 № 571, наказ РВ ФДМУ по Житомирській області
від 24.04.2017 № 249 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва – дитячого садка разом із земельною ділянкою за адресою:
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Охотівка, вул. Маяковського, 36».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення); витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

№ 33-34 (1053-1054)

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Житомирській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів, що подаються на конкурс належать: заява про
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників
податків; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії
документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до
Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб-підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області. Кінцевий термін
подання конкурсної документації – 24 травня 2017 року до 18.00.
Конкурси будуть проведені 1 червня 2017 року об 11-й годині за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській області. Телефон для довідок: 42-04-16.

Запорізька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об'єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки
межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру,
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об'єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
72-квартирний житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Лесі Українки (Р. Люксембург), 45б.
Об’єкт незавершеного будівництва – 72-квартирний житловий будинок, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 1,0300 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.07.2001
№ 1298, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, накази
регіонального відділення від 31.07.2001 № 462, від 02.09.2010 № 641 зі змінами.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об'єкта
та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від
29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за
№ 1210/19948, зі змінами (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для
претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність
претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт
із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено
вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть
представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних
(відповідно до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10).
Останній день подання конкурсної документації – 29.05.2017 до 17.00.
Повторний конкурс відбудеться 06.06.2017 о 10.00 за адресою РВ ФДМУ
по Запорізькій області: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50. Телефон для довідок: (061) 226-07-75, 226-07-76.

Сумська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єкта приватизації

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації (встановлення розміру та меж
земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки межовими
знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – група інвентарних об’єктів, у складі:
літній будинок відпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною площею 64,5 м2; літній будинок відпочинку з прибудовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: 42600, Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська
сільська рада, масив «Заплави річки Ворскла», №3 та №3-А.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,25 га.
2. Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.04.2014
№1309 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (зі змінами), розпорядження Голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.02.2017 № 56-ОД.
3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

3 травня 2017 року

6
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс
з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати
проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом
та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від
29.09.2011 №1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011
за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних – осіб платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифіка-

ційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4
до Положення) для фізичних осіб – підприємців претендентів на участь у конкурсі
з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімната 9).
Останній день подання конкурсної документації – 07.06.2017 до 17.00. Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області.

Конкурс відбудеться 09.06.2017 о 15.00 за адресою РВ ФДМУ по
Сумській області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок: (0542) 36-21-83.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 14 квітня 2017 року
Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, що відбувся
14 квітня 2017 року у Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській області, щодо
об’єкта державної власності (групи А) – нежитлової будівлі літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2 разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі ПАТ «Турбоатом», за адресою: м. Харків, пров. Осипенко, 12, визнано Комунальне підприємство
«Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради.

оренд а
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

вартість майна за неза- максимально можлимета використання
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба України з питань 13308596, Державне науково-виробниче підприємство «Пошук», Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на
13308596.1.ЕСГХНЦ010 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25
188 630,00
5 років
Здійснення виробгеодезії, картографії та кадастру 21100, м. Вінниця, вул.600-річчя, 25, тел. (0432) 46-65-20
6-му поверсі адміністративно-побутового корпусу (літ. У(А)
ничої діяльності
2 Міністерство внутрішніх справ
40112249, Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій об- Нерухоме майно –частина нежитлового вбудованого
–
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин,
3,0
18 375,00
2 роки 364 дні
Розміщення терміУкраїни
ласті, 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24
приміщення на 2-му поверсі адміністративної будівлі з
вул. Миколи Леонтовича, 55а, територіальний сернала обслуговуванприбудовою (літ. А, а)
вісний центр № 0544 (на правах відділу м. Тульчин)
ня банку
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2
30,1

ЖИТОМИРСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
ща, м2
оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
1 Міністерство оборони
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ-151,
Нежитлові приміщення складу будівельних мате- 33689922.33.АААЖЛБ829; м. Новоград-Волинський,
222,4;
161 765,00;
2 роки 364 дні
Склад; склад
України
вул. Молодогвардійська,28а
ріалів (літ. В); тарний склад (літ. К)
33689922.33.АААЖЛБ827 вул. Шевченка, 50
70,1
39 744,00
2 Міністерство оборони
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ-151,
Нежитлові приміщення в адміністративній будівлі 33689922.33.АААЖЛБ825; м. Новоград-Волинський,
308,6;
565 422,00;
2 роки 364 дні
Офіс та організація торгівлі непродовольчими товаУкраїни
вул. Молодогвардійська,28а
(літ. А); прохідна (літ. Л)
33689922.33.АААЖЛБ834 вул. Шевченка, 50
21,1
15 377,00
рами; майстерня з оброблення гранітних виробів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ЗАКАРПАТСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета оренди
контактний телефон )
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Національний
00032106, Національний банк України, м. Київ, Вбудовані приміщення гаражного комплексу, в т. ч. приміщення (поз. 20-21 00032106.101.ДЛГРЕУ003 Закарпатська обл., м. Ужго149,2
702 883,00
2 роки 11 місяців
Розміщення персоналу відділу інкасації банку –
банк України
вул. Інститутська, 9, тел. (044) 253-38-22
за планом) будівлі (літ. А), приміщення (поз. 1-9 за планом) та сходова клітка
род, вул. Загорська, 57
86,2 м2, стоянка інкасаційного транспорту – 63,0 м2
(поз. XIII за планом) першого поверху будівлі (літ. А')
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

ЗАПОРІЗЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфра- 01125761, ДП «Бердянський морський торговельний порт», 71112, Запо- Частина замощення ІІ
01125761.4.АААИБЕ872 Запорізька обл., м. Бер270,0
76 598,00
1 рік
Інше використання нерухомого майна (забезпечення доступу до навісу, літ.
структури України
різька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7, тел. (06153) 6-27-24
(інв. № 40049)
дянськ, вул. Горького, 2
Т3, інв. № 4376, прибудови літ. Т, інв. № 40017 та розміщення інвентарю)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89,
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

КИЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

реєстровий
номер майна

найменування

1 Міністерство інфраструктури України 13730233, РСП «Київцентраеро» Украероруху
Частини нежитлового приміщення службової будівлі
2 Міністерство інфраструктури України 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Приміщення № 168 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»

–
–

місцезнаходження
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

загальна площа, м2
2,0
12,5

вартість майна за незалежною оцінкою без
ПДВ, грн
49 863,00
1 208 240,00

максимально можливий строк оренди

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
2 роки 11 місяців Розміщення каси з продажу авіаквитків
та обслуговування пасажирів
3 Міністерство інфраструктури України 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Приміщення № 30 на 1-му поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ
–
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
23,2
609 523,00
2 роки 11 місяців Розміщення кімнати приймання їжі
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КІРОВОГРАДСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Міністерство внутріш- 40112170, Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоград обніх справ України
ласті, 25030, м. Кропивницький, вул. Ю. Бутусова (Панфіловців), 22,
тел. (0522) 35-75-67
2 Міністерство освіти і 02070950, Кіровоградський національний технічний університет, 25030,
науки України
м. Кропивницький, просп. Університетський, 8, тел. (0522) 55-92-34

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалеж- максимально можлиплоща, м2
мета використання
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
40112170.1.ЯКЦТЮА016 Кіровоградська обл., м. Олександ2,0
11 756,00
2 роки 11 місяців
Розміщення інформаційно-платіжного термінала саморія, просп. Будівельників, 38
обслуговування

найменування

реєстровий номер майна

Частина нежитлового приміщення
на першому поверсі адмінібудівлі
Частина приміщення вестибуля
на першому поверсі навчального
корпусу № 1

–

місцезнаходження

м. Кропивницький, просп. Університетський, 8

8,0

42 035,00

1 рік

Розміщення торговельного об’єкта з продажу: канцтоварів,
що призначаються для навчальних закладів (3,0 м2); непродовольчих товарів (3,0 м2) та розміщення ксерокса (2,0 м2)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Міністерство економічно- 04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних
го розвитку і торгівлі України і управляючих систем», 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел. (032)
235-84-49

найменування
Нежитлове вбудоване приміщення
(кімн. 155, 157) на другому поверсі двочотириповерхової будівлі

реєстровий номер
майна
Інформація відсутня

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Львів, вул. Винни45,6
675 555,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не викорисченка, 30
станом на 28.02.2017
товується для провадження підприємницької діяльності і становить не більше як 50 м2
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

МИКОЛАЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
місцезнаходження
загальна площа, м2
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
номер майна
1 Міністерство освіти
02546105, Новоодеський професійний аграрний ліцей, Миколаїв- Замощення «Автодрому»
–
Миколаївська обл., м. Нова
16 180,00
647 500,00
1 рік
Навчальна підготовка водіїв транспорті науки України
ська обл., м. Нова Одеса, вул. Леніна, 218, тел. (05167) 9-31-08
Одеса, вул. Іпатенка, 3а
них засобів (подобове використання)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області
(6-й поверх, кімн. 37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження
об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

СУМСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна пловартість майна за залиш- максимально можливий
2
місцезнаходження
мета використання
номер майна
ща, м
ковою вартістю, грн
строк оренди
1 Державна казначей- 37352463, Управління Державної казначейської служби України у Буринському районі Сумської об- Нежитлове приміщення
37352463.1.АААДЕГ457 Сумська обл., м. Буринь,
10,3
3 225,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що
ська служба України ласті, 41700, Сумська обл., м. Буринь, вул. Дем’яна Бєдного, 5, тел. (05454) 2-30-69
вул. Дем’яна Бєдного, 5
проводить діяльність у сфері права
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

3 травня 2017 року

найменування

№ 33-34 (1053-1054)

7
ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Міністерство внутрішніх 40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, 46400, вул. Стрийська, Частина приміщення першого поверху нежитлового 40112233.1.ОЦКГНБ028 вул. Шевченка, 67а, м. Креме1,5
6 670,00
2 роки 11 місяців Встановлення інформаційносправ України
5, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38
будинку
нець, Тернопільська обл.
платіжного термінала
2 Державне агентство вод- 05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, вул. За Рудкою, 35,
Нежитлове приміщення, поз. 4-4, площею 20,0 м2 05379205.1.АААБЕИ912 вул. За Рудкою, 35, м. Тер24,2
87 300,00
2 роки 11 місяців Офісне приміщення
них ресурсів України
м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85
та частка площ спільного користування 4,2 м2 на
нопіль
четвертому поверсі лабораторного корпусу
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
На зва органу управління
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
Оголошення
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство внутрішніх 40112144, Регіональний сервісний центр МВС в Херсонській області, 73034,
Частина нежитлового приміщення на першому по–
Херсонська обл., м. Генічеськ,
6,0
38 957,00
2 роки 11 місяців
Розміщення відділення банку
справ України
м. Херсон, вул. Вишнева, 22, тел. (0552) 33-43-54
версі адміністративної будівлі
вул. Петровського 170
2 Міністерство внутрішніх 40112144, Регіональний сервісний центр МВС в Херсонській області, 73034,
Частина нежитлового приміщення на першому по–
Херсонська обл., смт Гола При7,3
45 950,00
2 роки 11 місяців
Розміщення відділення банку
справ України
м. Херсон, вул. Вишнева, 22, тел. (0552) 33-43-54
версі адміністративної будівлі
стань, вул. Берегова, 74
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

ЧЕРКАСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство економічного розви- 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоПриміщення четвертого поверху чо–
бульв. Шевченка,
20,5
84 870,00
2 роки 364 дні
Провадження діяльності у сфері права або
тку і торгівлі України
економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63 тириповерхової адмінбудівлі
205, м. Черкаси
інші види діяльності в офісних приміщеннях
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

ЧЕРНІГІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна служба
статистики України
2 Міністерство юстиції
України
3 Міністерство освіти і
науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000, Нежитлове приміщення на третьо- 02363072.1.АААДЕЖ440 Чернігівська обл., смт Козем. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82
му поверсі адмінбудівлі
лець, вул. Соборності, 14
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Черні- Вагончик (З-1)
–
м. Чернігів, вул. Шевченгів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
ка, 103
05460798, Чернігівський національний технологічний університет,
Нежитлові приміщення будівлі
–
Чернігівська обл., Чернігів14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44
ангар № 2 навчально-виробничої
ський р-н, с. Деснянка
дільниці «Деснянка»

загальна
площа, м2

вартість майна максимально
за незалежною можливий строк
оцінкою, грн
оренди

мета використання

23,8

43 335,83

2 роки 364 дні Розміщення офіса

21,15

18 239,29

2 роки 364 дні Для здійснення ремонту авторадіаторів

551,4

270 627,11

2 роки 364 дні Здійснення спільних занять з факультетом життєдіяльності, природокористування і
туризму, робіт з обробки землі, збирання врожаю, допоміжних та післяврожайних
робіт, проведення сільськогосподарських та промислових робіт, у т. ч. комплексних
досліджень: наукових – у вегетаційних і польових дослідах і виробничих – у сівозміні
Заяви про оренду зазначених об'єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462)77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

⇒

м. КИЇВ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і
науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, Нерухоме майно – частина нежитлового приміпросп. Космонавта Комарова, 1, тел.: 497-51-51, 497-01-13
щення на першому поверсі гуртожитку № 5

2 Міністерство освіти і
науки України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
01132330.1.КАТГНП028 м. Київ, вул. Борща19,8
296 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг
гівська, 193
станом на 31.01.2017
із ксерокопіювання документів – 7,0 м2; розміщення торговельного
об’єкта з продажу канцтоварів – 12,8 м2
01132330.1.КАТГНП478 м. Київ, просп. Космо6,0
86 900,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
навта Комарова, 1
станом на 31.12.2016
крім товарів підакцизної групи

реєстровий номер майна

місцезнаходження

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, Нерухоме майно – частина нежитлового припросп. Космонавта Комарова, 1, тел.: 497-51-51, 497-01-13
міщення фойє на першому поверсі навчального
корпусу № 8а
3 Міністерство освіти і 39372167, Науково-дослідний інститут українознавства, 01135, Нежитлові приміщення (2-й поверх, кабінет
–
м. Київ, вул. Ісаакя51,5
788 500,00
До 31.12.2017
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується
науки України
м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, тел. (044) 236-01-28
№ 210)
на, 18
станом на 31.01.2017
для провадження підприємницької діяльності
4 Державна служба
33945469, Управління забезпечення Оперативно-рятувальної
Нерухоме майно – частина даху та технічного
33945469.1.ЕЧПЖББ001 м. Київ, вул. Кругло4,0
204 069,00
2 роки 11 місяців Розміщення обладнання оператора телекомунікацій, який надає послуУкраїни з надзвичай- служби цивільного захисту ДСНС України, 04074, м. Київ,
поверху
університетська, 20/1
станом на 31.01.2017
ги з рухомого (мобільного) зв’язку та 4 антен
них ситуацій
вул. Бережанська, 7, тел. 432-37-33
5 Державна аудиторська 37499058, Державне підприємство «Державне управління комп- Нерухоме майно – нежитлові приміщення в кор- 37499058.3.ИШФШПЮ013 м. Київ, вул. Малин- 1 714,3
17 608 900,00
2 роки 6 місяців
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслугослужба України
лексного забезпечення», 03164, м. Київ, вул. Малинська, 4а,
пусі лабораторному 01-4, інв. № 7
ська, 4а
станом на 31.01.2017
вування населення (надання послуг з ремонту та виготовлення меблів)
корпус лабораторний 01-4, тел. 468-21-68, 468-21-78
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті
з надписом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про проведення конкурсу на
право укладення договору оренди нерухомого державного майна
Орган
управління
Міністерство
освіти і науки
України

Адреса об’єкта
Об’єкт оренди,
Стартова орендна плата
оренди
площа, м2
за грудень 2016 року
м. Дніпро,
Частина бетонного
1700 грн без ПДВ за умови використання: розвул. Лазаря- майданчика – 40,0 м2; міщення буфету, що не здійснює продаж товарів
на, 2
частина асфальтова- підакцизної групи, –40,0 м2; розміщення майного майданчика –
стерні, що здійснює технічне обслуговування та
34,0 м2
ремонт автомобілів, – 34,0 м2
Основніумови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди; ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди; своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за
звітним) з урахуванням індексу інфляції; основним критерієм визначення переможця
є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом 10 днів з
моменту підписання договору оренди завдаток в розмірі відповідного відсотка місячної
базової орендної плати на розрахунковий рахунок Державного казначейства за місцем
реєстрації переможця конкурсу; своєчасне здійснення за власний рахунок капітального,
поточного та інших видів ремонту орендованого майна; утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані; забезпечення страхування об’єкта оренди на весь
період оренди та забезпечення його охорони; забезпечення пожежної безпеки об’єкта
оренди; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та
(або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати
(повної або часткової) об’єкта з вини орендаря; майно передається в оренду без права
передачі його в суборенду; орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоутримувача) вимагати розірвання договору за умови, якщо орендар: користується майном
не за призначенням; передав орендоване майно у користування іншій особі; своїми діями створює загрозу пошкодження майна; не сплачує або несвоєчасно сплачує орендну
плату або заборгованість за договором більше 3 місяців; не застрахував орендоване
майно; не виконав зобов’язання щодо внесення завдатку; перешкоджає у проведенні
перевірки використання, збереження майна; майно передається в оренду з урахуванням
напряму діяльності орендаря та мети використання орендованого майна, з тим, щоб
не завадити умовам безпечної роботи балансоутримувача; переможець конкурсу або
уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п’яти робочих
днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону відбудеться не пізніше ніж за 10 календарних
днів після опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» в
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 2 о 10.00.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд конкурсної комісії
матеріали, відповідно пункту 7 постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» від 31.08.2011 № 906:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням мети використання, пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, та інформацію про
засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва –фізичної особи – платника єдиного податку.

№ 33-34 (1053-1054)

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної
кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента та об’єкта оренди (адреса,
площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації»,
в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.
Допущені до участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають на відкритому засіданні конкурсної комісії в запечатаному непрозорому
конверті конкурсні пропозиції щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної
плати, зазначеної в інформації про проведення конкурсу. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу. Пропозиції приймаються за адресою:
м. Дніпро, вул. Центральна, 6. За додатковою інформацією звертатись за тел.:
(056)744-34-52; 744-11-39.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про проведення конкурсу на
право укладення договору оренди нерухомого державного майна

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно –
нежитлові приміщення площею 169,2 м2 адміністративно-службової будівлі
за адресою: вул. Заводська, 23/2, м. Миколаїв.
Балансоутримувач: Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України».
Орган управління майном: Міністерство інфраструктури України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 31.03.2017 становить 678 600,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – березень 2017 р. становить 8 742,19 грн без ПДВ при використанні орендованого
майна: торгівля продовольчими, непродовольчими, алкогольними та тютюновими
виробами (25,9 м2), складські приміщення (143,3 м2).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – березень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 8 742,19 грн; внесення
орендарем 1 млн грн в об’єкт оренди на умовах невід’ємних поліпшень, без права на
компенсацію з боку держави та/або балансоутримувача; використання орендованого
майна під торгівлю продовольчими, непродовольчими, алкогольними та тютюновими
виробами (25,9 м2), складські приміщення (143,3 м2); заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; термін дії
договору оренди – 2 роки 11 місяців; своєчасне і у повному обсязі внесення орендної
плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу
інфляції; внесення завдатку розміром не менше 3-місячної орендної плати протягом
місяця після підписання договору оренди, який зараховується в рахунок плати за
останні 3 місяці оренди; зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов
експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення
пожежної безпеки; своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за рахунок
орендаря без компенсації витрат на їх здійснення; зобов’язання орендаря укласти
протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем
договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю;
страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим; компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки та
публікації в місцевій пресі про проведення конкурсу протягом 10 календарних днів
з моменту укладення договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс.
Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до
умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів, завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції (проект договору оренди), крім розміру орендної плати,
пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу,
подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 37-38, РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 через 10 календарних днів з дати публікації
інформації про конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону в конференц-залі РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв вул. Чкалова, 20, 6-й поверх.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у відділі оренди
державного майна (кімн. 24-27) РВ ФДМУ по Миколаївській області або за тел.:
(0512) 47-04-18, 47-89-82 з 9.00 до 18.00 (крім вихідних).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна

 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 32,8 м2 у навчальному корпусі № 7 (частина
нежитлового приміщення – 7,5 м2 на першому поверсі, нежитлове приміщення – 25,3 м2 на 4-му поверсі), що перебувають на балансі Національного університету
фізичного виховання і спорту України, за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 1.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість майна на
30.11.2016 становить 582 530,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2017 року становить
9 083,01 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення офіса; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (фран-

3 травня 2017 року

8
шиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
відгороджена частина холу загальною площею 6,0 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
за адресою: м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 3.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість майна на
31.12.2016 становить 87 400,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2017 року становить
594,97 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації,
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди. внесений завдаток підлягає зарахуванню в
рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про
оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і
платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору
оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому
підписаний зі свого боку проект договору оренди. у разі відмови від укладення або
непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна
переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної
за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни
здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали
(для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди
державного нерухомого майна, що відбувся 27.03.2017

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується балансі Одеського національного
політехнічного університету, а саме: частина гравійного покриття, інв. № 122317,
реєстровий № 02071045.81.ДЛСФЦХ041, загальною площею 6,0 м2 за адресою:
м. Одеса, просп.. Шевченка, 1 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з переможцем конкурсу фізичною особою – підприємцем Іоргачевим
Юрієм Степановичем (ідентифікаційний код 2756818250).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів на право оренди
нерухомого державного майна

Конкурси відбулися 13.04.2017.
Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежитлового
приміщення – частини кімн. № V на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6, інв. № 10300009, загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова,
визнано ФОП Чубукова В. В.
Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежитлового
приміщення – частини кімн. № ІІ на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6, інв. № 10300009, загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова,
визнано ФОП Чубукова В. В.
Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежитлового
приміщення – частини кімн. № ІІ на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6, інв. № 10300009, загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова,
визнано ФОП Чубукова В. В.
Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежитлового
приміщення – частини кімн. № ІІ на 4-му поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6, інв. № 10300009, загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова,
визнано ФОП Чубукова В. В.
Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежитлового
приміщення – частини кімн. № ІІ на 5-му поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6, інв. № 10300009, загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова,
визнано ФОП Чубукова В. В.
Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежитлового приміщення – частини кімн. № ІІІ на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі навчального корпусу
ФПК, літ. А-2, інв. № 10300023, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, Куликівський узвіз, 11, що перебуває на балансі Харківського національного університету
міського господарства ім. О. М. Бекетова, визнано ФОП Чубукова В. В.
Конкурс відбувся 19.04.2017.
Новим переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежитлових
приміщень – кімн. № Д-25, Д-26, Д-27 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального
корпусу, літ. Д-4, інв. № 70994, реєстровий № 02071197.1.ЯГЛКУС044, пам’ятка
архітектури, загальною площею 33,5 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14,
що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки визнано ФОП Галеревич М. Б.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Одеси про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеси,
адреса: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі
Будинку офіцерів (№ 3 за генеральним планом) військового містечка № 61
загальною площею 150,79 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9.
Мета оренди – під виробництво кондитерських виробів (130,69 м2), під камери схову (20,1 м2.)
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ становить 9 150,62 грн на місяць
(базовий місяць розрахунку – грудень 2016 року).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; своєчасна сплата орендної плати; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди; компенсація витрат
переможцем конкурсу за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту
майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями; страхування орендованого майна протягом місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку,
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством
України; зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у
розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Строк оренди – до 3 (трьох) років з можливістю продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди.
Для участи в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (зі змінами) та документи,
визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить
до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих

документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про
доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу).
Крнкурс буде проведено через 10 календарних днів з дати опублікування
інформації в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу (048) 722-14-34.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ МАЙНА НАН УКРАЇНИ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого державного майна

Балансоутримувач: Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
Орган управління: Національна академія наук України.
 Назва об'єкта: кімната № 136 на 1-му поверсі адміністративного корпусу (літ. «А») загальною площею 33,2 м2 за адресою: 01024, м . Київ, вул. Академіка Богомольця, 4.
Умовами конкурсу на право оренди нерухомого майна НАН України є:
початковий розмір орендної плати становить 1 247,08 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – січень 2017 року, виходячи з вартості майна – 299 299,00
грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна на 31.12.2016; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (перукарські послуги, фотопослуги); найбільший запропонований
розмір місячної орендної плати – січень 2017 року; наявність у суб’єкта господарювання певного виду економічної діяльності, яка повинна відповідати меті оренди
(відповідний КВЕД у реєстраційних документах потенційного орендаря); заборона
приватизації об’єкта оренди; своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати
(щомісяця до 30 числа поточного місяця) з урахуванням індексу інфляції; протягом
15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку
на землю та надання комунальних послуг орендарю; сплата орендної плати повинна
забезпечуватись у вигляді завдатку в розмірі орендної плати за один місяць оренди.
Для розрахунку суми цього завдатку використовується розмір орендної плати за
базовий місяць оренди з урахуванням результатів конкурсу. Завдаток сплачується
на відповідні рахунки протягом місяця з моменту укладення договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок платежу за останній місяць оренди;
забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди на суму, не меншу
ніж його вартість згідно з висновком про вартість майна, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату
страхового платежу; укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов
повинен відповідати типовому договору оренди нерухомого майна, що належить до
майнового комплексу НАН України; переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів
з моменту укладення договору оренди. У випадку якщо ініціатор укладення договору
оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику
(ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу (за умов надання підтвердних документів); забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу;
відповідальність орендаря за дотримання правил експлуатації інженерних мереж,
пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Здійснення
заходів протипожежної безпеки; вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за період оренди, не підлягає компенсації; термін дії договору оренди – 2 роки 7 місяців; збільшення розміру орендної плати здійснюється
учасниками з кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати,
запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії матеріли відповідно до п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, а саме:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди за типовою формою НАН
України з пропозицією щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з претендентом;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: документ, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Конкурс буде проведено в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця
о 14.00 на 10-й день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця,
4, адміністративний корпус (літ. «А»), 1-й поверх, кімн. 102.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу подаються в окремому конверті з написом «На конкурс» з
відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 4, Інститут
фізіології ім. О. Богомольця, каб. № 116, у понеділок – четверг з 9.00 до 17.00, у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі майнових питань інституту
(каб. 123, 125) або за тел. (044) 256-25-58.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Ж – лазня загальною площею 191,7 м2 з обладнанням. Балансоутримувач: ТОВ «Агрокомплекс
«Зелена долина». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: будівля – 1 шт; обладнання – котел (1 од).
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 31.12.2014: первісна – лазня 36 793,19 грн; котел – 1 461,0 грн; залишкова – 0,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – будівля
лазні загальною площею 73,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ
«Жорнище» та перебуває на зберіганні ПАТ «Жорнище». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище, вул. Бойка, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного
майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: 1 будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 31.12.2015: первісна – 1,3 тис. грн; залишкова –
0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – комплекс
виробничих будівель загальною площею 117,9 м2, в тому числі: майстерня літ.
«А» площею 68,0 м2; електроцех літ. «Б» площею 46,9 м2; вбиральня літ. «В» площею
3,0 м2, що перебувають на зберіганні СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23660, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка,
урочище «Набережне», 1б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 3. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.03.2006: залишкова:
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майстерні – 8 760,00 грн; електроцеху – 2 960,00 грн, вбиральні – 0,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 15.05.2017 (м. Вінниця, вул. Гоголя, 10).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 19.05.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Тел. для довідок 67-26-08.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 91,8 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровськпромбуд». Адреса: м. Дніпро, вул. Гомельська,
59. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ НВЦ «Гігієніст ЛТД». Дата оцінки – 12.05.2017.
 2. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 90,6 м2. Балансоутримувач: 41 Державна пожежно-рятувальна частина ГУ Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Софіївка, вул. Незалежності, 87. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КЗ «Софіївський районний трудовий архів» Софіївської районної ради. Дата оцінки – 01.06.2017.
 3. Назва об'єкта: частина даху площею 5,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ІСП
РІАД». Дата оцінки – 01.03.2017.

 4. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 251,8 м2.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ Дніпропетровські магістральні електричні мережі ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго». Адреса: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 20а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».
 5. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 38,41 м2.
Балансоутримувач: ДП «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Малов А. Є.
 6. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 7,5 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Харук Н. В.
 7. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 68,2 м2.
Балансоутримувач: Новомосковський коледж Дніпропетровського державного
аграрно-економічного університету. Адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська
(Радянська), 236. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПАТ УДППЗ «Укрпошта». Дата оцінки – 15.05.2017.
 8. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 67,7 м2.
Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФДОУ ПАТ «Ощадбанк». Дата оцінки – 22.04.2017.
 9. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 36,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса: Дніпропетровська обл.,
с. Рядове, вул. Дружби, 6а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПАТ «Північно-збагачувальний комбінат». Дата оцінки – 01.01.2017.
 10. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 470,24 м2. Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Постачання трудових ресурсів.
 11. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 200,5 м.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська,
15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ телерадіокомпанія «ІРТ».
 12. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 34,4 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська,
15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ телерадіокомпанія «ІРТ».
 13. Назва об'єкта: житловий будинок на вул. Флобера, 8, розташований в зоні розвитку кар’єру (інв. № 810355); повітряна ЛЕП 0,4 кВт освітлення території профілакторію (інв. 300829); теплотраса від вул. Каткова,
31до профілакторію (інв. № 300036). Балансоутримувач: ПРАТ «Інгулецький
гірничо-збагачувальний комбінат». Мета оцінки – відшкодування збитків, нанесених державі за незбереження державного майна. Дата оцінки: 10.03.2017. За-
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мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПРАТ «Інгулецький
гірничо-збагачувальний комбінат».
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 11 травня 2017 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 16.05.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
44,0 м2 першого поверху навчального корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Краматорський технологічний технікум (код за ЄДРПОУ
03062935). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ,
бульв. Машинобудівників, 36. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Довгаль Ю. І. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2 другого поверху будівлі учбового корпусу № 2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код за
ЄДРПОУ 26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Бочаров В. Ю. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях, але не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єкта № 1 практичний досвід з
оцінки приміщень, частин будівель; до об’єкта № 2 – практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд.1 (4-й поверх). Тел. для довідок: (057) 700-03-27; (057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок

 1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка, кадастровий номер
1411200000:00:001:1197. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Торецьк, вул. Торгова, 25. Мета проведення оцінки: продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення. Замовник та платник робіт з експертної
грошової оцінки земельної ділянки: Виконавчий орган Торецької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 04052889), телефон/телефакс (06247)4-10-33,
електронна адреса: toretsk-rada@ukr.net. Кількість земельних ділянок: одна. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0316 га. Місце розташування земельної ділянки:
Донецька обл., м. Торецьк, вул. Торгова, 25. Цільове призначення земельної ділянки: розміщення об’єкта сервісного обслуговування (12.04). Правовий режим земельної ділянки: не встановлений. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
241 070,08 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка, кадастровий номер
1411200000:00:001:0638. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Торецьк, пл. Базарна, 2. Мета проведення оцінки: продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення. Замовник та платник робіт з експертної
грошової оцінки земельної ділянки: Виконавчий орган Торецької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 04052889), телефон/телефакс (06247) 4-10-33,
електронна адреса: toretsk-rada@ukr.net. Кількість земельних ділянок: одна. Розмір
земельної ділянки, усього: 0,0204 га. Місце розташування земельної ділянки: Донецька обл., м. Торецьк, пл. Базарна, 2. Цільове призначення земельної ділянки:
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07). Правовий режим земельної ділянки: не встановлений. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
121 877,76 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної
діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 ЗУ «Про оцінку земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно з
Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних
земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх
особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;
переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності (додаток 3 до Положення), копії кваліфікаційних документів оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформація про претендента (додаток 4 до Положення); пропозицій щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про
експертну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.30 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

№ 33-34 (1053-1054)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна

 1. Назва об’єкта оцінки: бокс № 1, П-1 на території автотранспортного
виробничого об’єднання загальною площею 1 440,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за
ЄДРПОУ 00131245). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта приватизації з метою продажу конкурентним способом
відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 2003 року №1891 (в редакції постанови Кабінету
міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033). Замовник та платник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 1 об’єкт нерухомого майна.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій:
61 225,51 грн (станом на 01.11.2016). Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2552
га. Місце розташування земельної ділянки: 84792, Донецька обл., Бахмутський
р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101. Цільове призначення земельної
ділянки: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. Правовий
режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: бокс № 2, О-1 на території автотранспортного
виробничого об’єднання загальною площею 1 031,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за
ЄДРПОУ 00131245). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта приватизації з метою продажу конкурентним способом
відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (в редакції постанови Кабінету
міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033). Замовник та платник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 1 об’єкт нерухомого майна.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій:
24 137,74 грн (станом на 01.11.2016). Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: –.
Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки:
–. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (приміщення (кафе)) (літ.
Б-1) загальною площею 269,9 м2 з сараєм (літ. В), навісом (літ. Г), замощенням (літ. І). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вуглегірська
ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 00131245). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Без назви, буд.
16а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта приватизації з метою
продажу конкурентним способом відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891
(у редакції постанови Кабінету міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033).
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 4
(об’єкти нерухомого майна). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: нежитлова будівля – 115,56 грн, сарай – 10,67 грн, навіс –
10,22 грн, замощення – 205,55 грн (станом на 01.11.2016). Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0981 га. Місце розташування земельної ділянки: 84792,
Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Без назви, буд. 16а. Цільове
призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
№ 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях, але не більше ніж 15 календарних днів) запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів № 1, 2 практичний досвід
з оцінки окремих будівель, частини будівель; до об’єкта № 3 – практичний досвід з
оцінки комплексу будівель та споруд, окремих будівель, споруд.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Звертаємо увагу, що за результатами аналізу звітності ФДМУ середнє значення ціни надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року,
для об’єктів аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній
ділянці площею до 10 000,0 м2 (1га)) становить 4,06 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 19,6 м2 у будівлі (магазин № 11) (літ. Б-ІІ). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 3а. Балансоутримувач: Житомирська
філія концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Мазур В. Ф.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 10,9 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45. Балансоутримувач: Управління
державної казначейської служби України у Ємільчинському районі Житомирської
області (Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Сівченко В. В.
 Об’єкт оцінки № 3: частина приміщення гаражів (літ. А) площею
100,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, пл.
Соборна, 8а. Балансоутримувач: Малинська районна державна адміністрація (Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Ісмаілов Р. К.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлове приміщення площею 32,8 м2 на 1-му
поверсі будівлі Центру поштового зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Малин, вул. Грушевського, 20. Балансоутримувач: Житомирська дирекція ПАТ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Виконавчий комітет
Малинської міської ради Житомирської області.
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 72,8 м2 на 1-му поверсі
відділення поштового зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Овруцький р-н, с. Словечне, вул. Жовтнева, 2. Балансоутримувач: Житомирська
дирекція ПАТ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Верховлюк Ю. М.
 Об’єкт оцінки № 6: нежитлове приміщення площею 13,1 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Пулини, вул. Шевченка, 130. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України у Пулинському районі Житомирської області

(Житомирська обл., смт Пулини, вул. Шевченка, 130). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «ВВ «Агро».
 Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення площею 299,0 м2 у будівлі (літ. А)
магазину № 7. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський
р-н, смт Новогуйвинське, вул. 9-ї Пятирічки, 6а. Балансоутримувач: Житомирська філія
Концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Дорожинська С. І.
 Об’єкт оцінки № 8: частина нежитлових приміщень площею 75,7 м2 на
цокольному поверсі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, вул. Володимирська (Маяковського), 16. Балансоутримувач: Житомирський професійний політехнічний ліцей (м. Житомир, вул. Старовільська, 9а).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП
фірма «Імпорттехносервіс».
 Об’єкт оцінки № 9: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 навчального корпусу № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім.
І. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Малиновський А. І.
 Об’єкт оцінки № 10: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 навчального корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика
Бердичівська, 40. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. І.
Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Малиновський А. І.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) максимальна ціна послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією, становить 2 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: колісні транспортні засоби: легковий автомобіль ВАЗ 21099, 2004 року випуску, державний номер АО 1182 АА, номер кузова
Y6D21099040001651; легковий автомобіль SUZUKI Swift, 2003 року випуску,
державний номер АО 5501 BK, номер кузова TSMMAB35S00923278; мікроавтобус MAZDA E-2200, 1997 року випуску, державний номер АО 4957 ВА, номер кузова JMZSR1L3200802491. Місцезнаходження об’єкта: 90400, Закарпатська обл.,
м. Хуст, вул. Духновича, 17. Найменування балансоутримувача: Хустська ОДПІ Головного управління ДФС у Закарпатській області (тел. (03142) 4-32-25, 4-32-20).
Мета проведення незалежної оцінки: відчуження установою. Телефон замовника
конкурсу: (тел. (03142) 4-32-25, 4-32-20). Електронна адреса замовника конкурсу: zak.hust.dpi.official@sfs.gov.ua. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.03.2017: 00,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2017 (орієнтовна). Замовник та платник робіт з оцінки: Хустська ОДПІ
Головного управління ДФС у Закарпатській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: майно – викрадений з майданчика вилучених
транспортних засобів Закарпатської митниці ДФС (м. Виноградів, вул. Копанська, 90) легковий автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER PRADO», реєстровий номер Словацької республіки KN798DT, номер кузова JTEBH3FJ20K108686,
2013 р. в., тип двигуна – дизель, об’єм двигуна – 2 982 см3, місць для сидіння 7,
вилучений по справі про ПМП № 0257/305000018/17 від 07.02.2017 та прийнятий
на склад митниці. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Виноградів, вул. Копанська, 90. Найменування балансоутримувача: Закарпатська митниця ДФС. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі матеріальних цінностей. Телефони замовника конкурсу: 64-96-00, 61-22-07.
Електронна адреса замовника конкурсу: zak.zvit@customs.sfs.gov.ua. Балансова
залишкова вартість основних засобів: позабалансовий облік за даними бухгалтерського обліку станом на 21.03.2017 – 1 389 392,58 грн. Замовник та платник
робіт з оцінки: Закарпатська митниця ДФС.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка колісних транспортних засобів».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: колісні транспортні засоби для перевезення людей (крім спеціалізованого призначення).
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення VІ (у складі
1/2 частини приміщень № 1, 2, приміщень № 4, 5, 6) загальною площею
47,6 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-3). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська
філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Чащина Г. А. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 62 другого поверху учбового корпусу № 3 (літ. А-2), реєстровий номер 20507735.
ХАНШТД050, площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Оборонна, 62а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім.
О. Г. Івченка. Платник робіт з оцінки: ФОП Безуглий А. О. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: частини приміщення 4 (частина торгового залу
№ 2) площею 14,62 м2 першого поверху гуртожитку, літ. А-4, реєстровий номер
02070849.13КМФЧХ004. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (колишня назва 40 років Радянської України), 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Макаренкова Т. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
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 4. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована будівля металообробної дільниці (літ. А, А’, приміщення з № 1 до № 4 включно) загальною площею 152,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., с. Новогупалівка, вул. Леніна, 44.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління водного господарства
Запорізького обласного управління водних ресурсів. Платник робіт з оцінки: ФОП Каравай К. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 62 до № 71 включно
загальною площею 261,6 м2 першого поверху адміністративно-учбового корпусу (літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Кузнецова,15.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,9080 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, 15. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок) – розташування учбового корпусу інституту післядипломної освіти та дорадництва. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 1 733
281,20 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) – відсутня.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Платник робіт
з оцінки: Громадська організація «Дитячо-юнацький спортивний клуб з дзюдо «Кристал». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 14 включно, вбудовані в перший поверх двоповерхової будівлі магазину (літ. А-2), загальною
площею 255,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд,
69а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки:
ФОП Рахімі В. Р. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення коридору
№ 240 першого поверху будівлі головного учбового корпусу (літ. А-3-4,
А3-2, А4, А5) загальною площею 8,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії до договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Клименко Є. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (каб. № 9) площею 17,5 м2,
розташоване на першому поверсі будівлі гуртожитку № 2 (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії до договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ПП Варавка
О. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 9. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова споруда площею 4,7 м2, прибудована з торцевої частини учбового корпусу № 2 (літ. А-3). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього – 0,6370 гектарів. Місце розташування земельної ділянки (ділянок) – відсутнє. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування учбового
корпусу № 2 та автомобільного корпусу на вул. Гоголя, 64, 64а. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) – відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії до договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Сейтаніді Х. П. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 4, 5, 6, 7 площею 80,6 м2
одноповерхової будівлі літ. А-1, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ200.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Молодіжна, 65.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП Бороденко Раїса Михайлівна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 8 загальною площею
10,0 м2 першого поверху одноповерхової адміністративної будівлі (літ. А);
спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних
засобів № 11 загальною площею 546,3 м2, частина паркану № 1 (довжиною
14,7 м, площею 19,8 м2), ворота № 3 площею 13,9 м2, паркан № 4 площею
35,3 м2, частина паркану № 5 (довжиною 78,3 м, площею 187,9 м2), хвіртка
№ 6 площею 2,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н, м. Василівка, вул. Ліхачова, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Василівський РВ ГУМВС
України в Запорізькій області. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,3378 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., Василівський р-н,
м. Василівка, вул. Ліхачова, 2. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для
розміщення та обслуговування адміністративної будівлі. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) – 396 070,50 грн. Платник робіт з оцінки: ДП МВС України «Інформ –
Ресурси». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 8,29 м2 триповерхової будівлі (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.
50. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«РАДІО-ТАКСІ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-9), реєстровий номер 02125243.40РПКХЯР008, загальною площею 12,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд.
22. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет». Платник робіт з оцінки: приватне акціонерне товариство «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Адреса конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
50, каб. 22, каб. 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 13.05.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 19.05.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
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КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
№
з/п

Дата
Вид
Назва об’єктів
Платник
Замовник
оцінки вартості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина асфальтованого майданчика площею 20,0 м2 31.03.17 Ринкова ФОП Боль- РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя
бот О. С.
по Київській
Перемоги, 2а, на балансі ДП «Київпассервіс»
області
2 Частина нежитлового приміщення АС «Яготин» пло- 30.04.17 Ринкова ФОП Грачов РВ ФДМУ
щею 7,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Яготин,
Ю. В.
по Київській
області
вул. Вокзальна, 17, на балансі ДП «Київпассервіс»
2
3 Нежитлове приміщення площею 198,0 м за адре- 30.04.17 Ринкова ФОП Онопрі- РВ ФДМУ
сою: Київська обл., м. Бровари, Промвузол, на баєнко О. В. по Київській
лансі Казенного заводу порошкової металургії
області
4 Нежитлове приміщення площею 66,1 м2 за адресою: 30.04.17 Ринкова УДППЗ
РВ ФДМУ
Київська обл., смт Ставище, вул. Радянська, 37/2, на
«Укрпошта» по Київській
балансі Управління Державного Казначейства у Стаобласті
вищенському районі ГУ ДКУ у Київській області
2
5 Нежитлове приміщення площею 9,3 м за адресою: 30.04.17 Ринкова КМП «Отіс» РВ ФДМУ
Київська обл.,м. Вишгород, вул. Межигірського
по Київській
Спаса, 6, на балансі ДП «УкрДНТЦАТП»
області
6 Нежитлове приміщення площею 23,9 м2 за адре30.04.17 Ринкова ТОВ «Д.С.Л.» РВ ФДМУ
сою: Київська обл.,с. Гора, вул. Аеропортівська,
по Київській
3, на балансі Дирекції оброблення та перевезення
області
пошти УДППЗ «Укрпошта»
7 Нежитлове приміщення складу площею 47,2 м2
30.04.17 Ринкова ФОП Бєлік РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н,
В. В.
по Київській
с. Демидів, вул. Морська, 6, на балансі Київської
області
гідрогеолого-меліоративної експедиції
8 Нежитлове приміщення – будівля свинарника пло- 30.04.17 Ринкова АПП «Пол- РВ ФДМУ
щею 688,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Броватава»
по Київській
області
ри, вул. Андрєєва, 2
2
9 Нежитлове приміщення площею 32,6 м за адресою: 30.04.17 Ринкова Київська місь- РВ ФДМУ
Київська обл.,м. Бровари, вул. Кірова, 2, на балансі
ка філія ПАТ по Київській
Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
«Укртелеком» області
10 Частина нежитлового приміщення № 3.1.4 площею 30.04.17 Ринкова ПрАТ
РВ ФДМУ
3,6 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«Кий АВІА» по Київській
області
«D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, на балансі ДП МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
11 Приміщення пилорами (інв. № 161) площею 45,6 м2 30.04.17 Ринкова ФОП
РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. СтадТіщенко
по Київській
ниця, вул. Заводська, 2, на балансі ДП «Укрспирт»
О. Г.
області
12 Частина нежитлового приміщення їдальні в/н складу
30.04.17 Ринкова ФОП Сме- РВ ФДМУ
(інв. №10300017) площею 30,0 м2 за адресою: Київкалова Аліна по Київській
Сергіївна
області
ська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1, на балансі ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 119)»
13 Нежитлові приміщення, загальною площею 984,2 м2, 30.04.17 Ринкова ТОВ «ЮНІ- РВ ФДМУ
а саме: нежитлові приміщення площею 300,0 м2;
КОН»
по Київській
області
нежитлові приміщення площею 300,0 м2, нежитлові
приміщення площею 250,0 м2, нежитлові приміщення площею 134,2 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Богуслав, вул. Миколаївська, 28, на балансі Головного управління статистики у Київській області
14 Будівлі та споруди комплексу «Виробничо30.04.17 Ринкова ТОВ «АВЕН- РВ ФДМУ
опалювальної котельні» (інв. № 272), а саме:
ТА»
по Київській
головний корпус ВОК з укриттям для димососів
області
площею 4 167,3 м2, склад хімічних реагентів площею
319,1 м2; будівля очищення промстоків з будівлею
насосної станції пожежогасіння площею 249,0 м2, мазутонасосна площею 427,7 м2, холодний склад матеріалів площею 482,4 м2, ємності об’ємом: 5 000,0
м3 – 2 од., 1 000,0 м3 – 2 од., 400,0 м2 – 2 од., 200,0
м3 – 2 од., 160,0 м2 – 1 од., 40 м3 – 1 од., 25 м3 – 4
од., 10 м3 – 1 од. за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літ.
«Г», на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
15 Частина приміщення площею 170,2 м2 нежитлової 30.04.17 Ринкова Релігійна
РВ ФДМУ
будівлі (інв. № 10310001) за адресою: Київська
громада
по Київській
обл., смт Володарка, вул. Миру, 1, що перебуває
(місцева
області
на балансі Управління Державної казначейської
церква)
служби України у Володарському районі Київської
Єванобласті
гельських
християн
«Нове покоління» м.
Біла Церква
Київської області
16 Нежитлова будівля мисливського будинку (інв.
30.04.17 Ринкова ТОВ «Україн- РВ ФДМУ
№ 10320012) площею 159,8 м2, нежитлова будівля
ські Лови» по Київській
області
сараю-гаража (інв. № 10310077) – 76,9 м2 та нежитлова будівля погребу (інв. № 10320014), нежитлова
будівля душової (інв. № 10320015) – 18,5 м2, колодязь (інв. №10310078) за адресою: Київська обл.,
Богуславський р-н, с. Киданівка, вул. Заствок, 32а,
на балансі ДП «Богуславське лісове господарство»
17 Частина замощеного майданчика з гравійним покрит- 30.04.17 Ринкова ПрАТ
РВ ФДМУ
тям площею 15,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бро«МТС Укра- по Київській
їна»
області
вари, вул. Ярослава Мудрого, 55, на балансі 5 ДПРЗ
Головного управління ДСНС України у Київській області
18 Приміщення загальною площею 1 113,25 м2, а саме: 30.04.17 Ринкова ТОВ «Монте РВ ФДМУ
частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком
Крісто»
по Київській
площею 134,75 м2 (1-й поверх), частина конференцобласті
комплексу ЦППК з харчоблоком площею 319,6 м2 (2-й
поверх), частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком площею 195,8 м2 (3-й поверх), частина юридичного корпусу площею 100,1 м2 (1-й поверх), частина учбового корпусу Факультету податкової міліції
площею 55,1 м2 (3-й поверх), частина головного учбового корпусу площею 173,4 м2, частина надбудови
2-5-поверхових навчальних корпусів площею 134,5 м2
за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, на балансі Університету Державної фіскальної служби України
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 18.05.2017 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-36.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 48,92 м2
на третьому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3, що перебувають на балансі державної організації «Комбінат «Трикутник». Найменування балансоутримувача:
державна організація «Комбінат «Трикутник». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3. Мета
проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 29.03.2017,
тис. грн – 0,946. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Площа земельної ділянки: 99,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький

(Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Дженерал Авто» (тел. (050) 487-06-30, Абрамов Анатолій Іванович).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі будівлі стаціонарного корпусу
площею 10,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Салганні піски, 14, що перебуває на балансі державного закладу «Спеціалізована Медико-санітарна частина № 19 МОЗ України». Найменування балансоутримувача: Державний заклад «Спеціалізована Медико-санітарна частина № 19 МОЗ
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Салганні піски, 14. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017, тис.
грн – 282,444. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Площа
земельної ділянки: 43,67 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Салганні піски, 14. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: ПрАТ «МТС Україна» (тел. (050) 487-36-33, Бурлаков Юрій).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 29,35 м2 на
третьому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3, що перебуває на балансі
державної організації «Комбінат «Трикутник». Найменування балансоутримувача:
державна організація «Комбінат «Трикутник». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3. Мета
проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 29.03.2017, тис. грн – 0,946. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
Площа земельної ділянки: 59,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Абрамов Анатолій Іванович (тел. (050) 487-06-30).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
244,6 м2 в окремо розташованій будівлі (літ. Б) за адресою: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. Толбухіна, 12, що перебувають на балансі 2-го державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби з надзвичайних
ситуацій України у Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача:
2-й державний пожежно-рятувальний загін Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Толбухіна, 12. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.01.2017, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2017. Площа земельної ділянки: 2 842,0 м2. Місце розташування земельної
ділянки: м. Олександрія, вул. Толбухіна, 12. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Екосервіс – 2017» (тел. (050) 994-74-71, Дмитро Васильович).
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень їдальні загальною площею
36,77 м2 на напівпідвальному поверсі учбового корпусу за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), пл. Дружби народів, 2, що перебувають
на балансі державного вищого навчального закладу «Кіровоградський будівельний
коледж». Найменування балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад
«Кіровоградський будівельний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), пл. Дружби народів, 2. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 14.04.2017,
тис. грн – 249,26445. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Площа
земельної ділянки: 66,75 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), пл. Дружби народів, 2. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
ФОП Пономаренко Сергій Миколайович (тел. (050) 030-04-50).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІV кварталі 2016 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2,2 тис. грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 15.05.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 19 травня
2017 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: каптажна споруда – водозабір «Фільтр в лісі».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Моршин, вул. Паркова. Балансоутримувач: ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Моршин, вул. Паркова. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2
на першому поверсі у будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Містотранс».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (холу) загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі факультету управління
фінансами та бізнесу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Медової
Печери, 53. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені Івана
Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Медової Печери, 53. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Вороновський Микола Петрович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для нежитлових приміщень та їх частин; 3 800,00 грн – для окремо розташованої будівлі.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
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До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації групи Е – частки держави в
Науково-виробничо-комерційному малому підприємстві «Боррікс»
в формі товариства з обмеженою відповідальністю, що становить
24,052 % від статутного капіталу товариства



Назва об’єкта оцінки: державна частка в Науково-виробничокомерційному малому підприємстві «Боррікс» в формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі – НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ), що становить
24,052 % від статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ (код за ЄДРПОУ 19325532), контактний
телефон керівника (099) 181-97-28. Телефон замовника конкурсу (032) 261-66-02
(відділ приватизації об’єктів груп В, Г, Е та управління корпоративними правами).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Губицький, 1, м. Борислав, Львівська обл.,
82300. Мета проведення оцінки: приватизація державної частки в НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ шляхом продажу за грошові кошти. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ: 25.21. Виробництво радіаторів і котлів
центрального опалення; 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і
контейнерів; 56.29 Постачання інших готових страв; 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком НВКМП
«Боррікс» у формі ТОВ (зазначаються окремо за групами) станом на 31.12.2016, од:
нематеріальні активи – немає, основні засоби – немає; об’єкти незавершених капітальних інвестицій – немає; довгострокові фінансові інвестиції – немає. Виробничогосподарську діяльність НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ за наявності замовлень
проводить на орендованому майні. Розмір статутного капіталу (власного капіталу),
тис. грн – 0,0116. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 31.12.2016, тис. грн: нематеріальних активів – немає, основних
засобів – немає; об’єктів незавершених капітальних інвестицій – немає; довгострокових фінансових інвестицій – немає. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –.
Правовий режим земельної ділянки: %: –. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки, тис. грн: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Платник робіт з оцінки РВ ФДМУ по Львівській області (79007, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3). Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
У зв’язку з відсутністю необоротних активів об’єкта оцінки, а також неможливістю класифікувати його за групами об’єктів, вказаних у листі ФДМУ від 15.06.2016
№ 10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320
щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна, що склалася
у ІV кварталі 2016 року), конкурсною комісією під час обрання переможця буде розглядатися рекомендована мінімальна ціна надання послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2. «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього
напряму 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»
та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна



1. Назва об'єкта: частина гаража площею 515,1 м2 (розміщення автомо-

більного транспорту). Місцезнаходження об’єкта: вул. Паркова, 12, с. Божківське,
Полтавський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДУ «Надержинщинська виправна колонія (№ 65). Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2017. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 65).
 2. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею 34,4 м2 (розміщення майстерні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Сумська,
2, м. Зіньків, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Зіньківському районі Полтавської області. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.04.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Фенько Н. Г.
 3. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення кухні на першому поверсі будівлі учбового корпусу № 1 загальною площею 48,3 м2 (розміщення їдальні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Троїцька, 103, м. Кременчук,
Полтавська обл. Балансоутримувач: Кременчуцького професійного ліцею імені
А. С. Макаренка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2017. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ПП «Комбінат харчування».
 4. Назва об'єкта: котельня загальною площею 309,6 м2 (розміщення котельні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Пілот Енерджі».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
За результатами аналізу звітності, проведеною Фондом державного майна України,
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн.
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Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 13.05.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 18.05.2017
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

 Назва об’єкта оцінки: будівля пральні, літ. А-1, будівля лазні, літ. Б-1,
будівля гаража, літ. В-1, будівля прохідної, літ. Д-1, будівля гаража, літ. Г-1,
площею 2 292,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Львівська
філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Соборна, 225б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: Свято-Миколаївський жіночий монастир Рівненської
Єпархії Української православної церкви. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 5 об’єктів. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 19 травня 2017 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 15.05.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

 Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр
МВС в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
м. Сарни, вул. Гагаріна, 100. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 19 травня 2017 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 15.05.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у складі адмінбудівлі загальною площею 183,0 м2 (літ. А) з надвірними будівлями і спорудами:
сарай – Б, б, вбиральня – У, огорожа – № 1-2 (разом із земельною ділянкою)
(балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України в Ямпільському районі Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
смт Ямпіль, вул. Боженка, 13. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 будівля, 3
споруди, 2 огорожі. Балансова залишкова вартість станом на 31.03.2017 – 34 675,88
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
2. Назва об’єкта оцінки: адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами
загальною площею 171,1 м2 (балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10. Мета проведення незалежної
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком: 2 будівлі, 3 споруди. Балансова залишкова вартість станом на 01.01.2017 –
0,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля гаража (колишній склад МТС)
літ. «Щ» площею 418,8 м2 (балансоутримувач – ВАТ «Роменське автотранспортне
підприємство 15948»). Майно, що не увійшло до СК ВАТ. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97д. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки

об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком: 1 будівля. Балансова залишкова вартість станом на 31.03.2016 – 15 961,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента на кожний об’єкт оцінки подається окремо
у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів: окремо розташована будівля – 3,8 тис. грн; комплекс будівель та споруд – 11,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 17 травня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації: 11 травня 2017 р. (включно).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 67,3 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення площею 40,2 м2; 2) нежитлове
приміщення площею 9,0 м2; 3) нежитлове приміщення площею 18,1 м2 (балансоутримувач – Конотопська районна державна адміністрація). Місцезнаходження
об’єктів оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Конотопського району.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина даху площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
«Укрспирт»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка, вул. Петра Лусти, 38. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ТОВ «ПАН-ТЕЛЕКОМ».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 79,2 м2 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби
України у Липоводолинському районі Сумської області). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., смт Липова Долина, вул. Полтавська, 19. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Кулішенко О. О.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 94,8 м2
(балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Комунальна установа Сумської обласної ради «Сумський обласний центр
відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного виховання».
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 12,0 м2 (балансоутримувач – ДП «Укрспецзв’язок»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., Білопільський р-н, смт Ульянівка, вул. Колесника, 20.
Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Укртелеком» Наявність об’єктів, відомості, про які містять державну таємницю, – об’єкт, частина
якого планується до передачі в оренду, має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Шосткинський інститут Сумського державного
університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Козін Д. Е.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним
листом. Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 17 травня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації: 11 травня 2017 р. (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного корпусу (частина
поверху ІІ (літери «А-2»)) загальною площею 69,42 м2 (у тому числі площа
спільного користування позиція 1-1 – 6,47 м2, позиція 1-3 – 4,15 м2, позиція
1-9 – 8,5 м2), що перебуває на балансі Державного закладу «Український центр
з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Ринок, 4, м. Бережани, Тернопільська обл.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Гришаєва Ірина Романівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.01.2017: 161
778,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень гаражів літера
«А» (під номерами І, ІІ, IV, 1-1, 1-2, 1-3) загальною площею 135,7 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Микулинецька, 32, м. Тернопіль. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Квятковський Микола Іванович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 28.02.2017: 2 692,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення складу під літ. В, поз. 1-3,
площею 137,3 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління
водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «ПАТМОС».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.03.2017: 30 814,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який по-
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дає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості; об’єктами подібними до об’єктів оцінки 2, 3 – нерухоме майно – окремі будівлі
і споруди виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення оцінки державного майна

м. КИЇВ

 Об’єкт: частина службового приміщення № 13 площею 7,0 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А), що перебуває на балансі філії «Херсонський обласний автомобільно-учбовий комбінат» УДП «Укрінетравтосервіс», за адресою:
м. Херсон, Бериславське шосе, 46. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: ФОП Суворова Тетяна Миколаївна. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015
за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтового покриття території 2142

площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 4-й Державний
пожежно-рятувальний загін Управління державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
4,86 м2 першого поверху адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України та знаходиться
в оперативному управлінні (користуванні) Чернігівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28. Платник робіт з оцінки –
філія – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк».
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення магазину № 2 площею 93,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Торговий дім «Сіверщина».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, Рокосовського, 37. Платник робіт з
оцінки – філія – ПрАТ «Чернігівська картонажно-поліграфічна фабрика».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення загальною
площею 169,3 м2 службової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Херсонська теплоелектроцентраль» у кількості
118 767 348 шт., що становить 99,833 % статутного капіталу товариства.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Бериславське шосе, 1, м. Херсон, 73036;
тел. (0552) 36-61-59; тел./факс (0552) 35-24-42. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу (044)
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль»: 35.30 – постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
35.11 – виробництво електроенергії; 42.21 – будівництво трубопроводів; 68.32 –
управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль», од.: 3 006, зокрема: об’єктів
незавершених капітальних інвестицій – 23; основних засобів – 1 426; МНМА –
1 467; нематеріальних активів – 90. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль», тис. грн: 29 741,562. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПАТ
«Херсонська теплоелектроцентраль» станом на 31.03.2017, тис. грн: 97 745,00,
зокрема: об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 7 801,00; основних засобів – 89 303,00; нематеріальних активів – 641,00.
Кількість земельних ділянок: 11. Місце розташування та розмір земельних
ділянок, усього: 23,0637 (230 637 м2), зокрема: Бериславське шосе, 1 (будівлі та
споруди ТЕЦ) – 220 915,0 м2; Бериславське шосе, 11 (виробничо-експлуатаційна
база) – 3 024,0 м2; Привокзальна площа (насосна станція № 1) – 645,0 м2; вул.
49-ї Стрілецької дивізії (насосна станція № 3) – 50,0 м2; вул. Молодіжна (на цвинтарі) (насосна станція № 4) – 228,0 м2; біля ковша заводу «Склотара» (насосна
станція) – 4 984,0 м2; вул. І. Кулика, 132б (центральний тепловий пункт № 1) –
224,0 м2; вул. І. Кулика, 124а (центральний тепловий пункт № 2) – 223,0 м2;
вул. І. Кулика, 116 (центральний тепловий пункт № 3) – 115,0 м2; вул. Чорноморська, 34а (центральний тепловий пункт № 4) – 113,0 м2; вул. Шовковична, 86 (центральний тепловий пункт № 5) – 116,0 м2. Цільове призначення земельних ділянок:
для виробничих потреб. Правовий режим земельних ділянок: 23,0637 – постійне
землекористування в межах згідно з планом землекористування (державний акт
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оцінки: Головне управління Державної казначейської служби України у Чернігівській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56. Платник
робіт з оцінки – філія – ФОП Смірнов О. О.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража площею 67,8 м2
одноповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178. Платник робіт з оцінки – ФОП Денисенко Л.
М. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс
замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна
вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Проектний інститут «Промзернопроект» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,
83, що перебуває на балансі ДП «Проектний інститут «Промзернопроект». Вид економічної діяльності (коди КВЕД): 71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: основні
засоби – 14 од. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: основні засоби – 19,7 тис. грн станом 30.09.2016. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2017.
Конкурс відбудеться 17 травня 2017 року об 11.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 11 травня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 17 травня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта Площа, м2 Адреса об’єкта Балансоутримувач Платник робіт з Орієнтовна
з/п
оцінки
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нежитлові при90,4
м. Київ, вул. Ки- ДП зовнішньоеко- ТОВ «Україна
31.03.17
міщення
рилівська, 85
номічної діяльності Міжнародна
«Укрінтеренерго»
Медіа-Культура»
2 Нежитлове
22,6
м. Київ, вул. Тупо- ДП «Антонов»
ТОВ «БМГ ГРУП» 31.03.17
приміщення
лєва, 1
3 Нежитлове
18,0
м. Київ, вул. Бер- Центральний госпі- ТОВ «Аптека гос- 30.04.17
приміщення
дичівська, 1
таль МВС України пітальна»
4 Нежитлове
32,2
м. Київ, просп.
ДП «НДІБВ»
ГО «Громадська 30.04.17
приміщення
Валерія Лобановварта України»
ського, 51
на право постійного користування землею виданий виконавчим комітетом Херсонської міської ради народних депутатів – відповідно до рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради народних депутатів від 21.03.2000 № 101 та змін до
нього від 14.04.2000 за № 140. Акт зареєстрований в книзі записів державних актів
на право постійного користування землею за № 556). Нормативна грошова оцінка
земельних ділянок, тис. грн: 30 196,146, зокрема: Бериславське шосе, 1 (будівлі
та споруди ТЕЦ) – 29 010,558; Бериславське шосе, 11 (виробничо-експлуатаційна
база) – 488,074; Привокзальна площа (насосна станція № 1) – 147,299; вул. 49-ї
Стрілецької дивізії (насосна станція № 3) – 24,017; вул. Молодіжна (на цвинтарі)
(насосна станція № 4) – 27,029; біля ковша заводу «Склотара» (насосна станція) – 375,096; вул. І. Кулика, 132б (центральний тепловий пункт № 1) – 28,576;
вул. І. Кулика, 124а (центральний тепловий пункт № 2) – 40,258; вул. І. Кулика, 116
(центральний тепловий пункт № 3) – 22,100; вул. Чорноморська, 34а (центральний тепловий пункт № 4) – 17,993; вул. Шовковична, 86 (центральний тепловий
пункт № 5) – 15,146.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2. «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього
напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»
та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав
на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,

О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

Т. м. утеченко
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01601

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2
1 Нежитлові
приміщення
2 Нежитлове
приміщення

3 Частина нежитлового
приміщення
4 Нежитлові
приміщення
5 Частина нежитлового
приміщення
6 Нежитлові
приміщення
7 Нежитлові
приміщення
8 Нежитлові
приміщення
9 Нежитлові
приміщення
10 Нежитлові
приміщення

Адреса об’єкта
оцінки

Платник робіт з Орієнтовдата
оцінки об’єкта на
оцінки
ДП «Національний центр ТОВ «Рател30.04.17
Олександра Довженка» продукт»
Балансоутримувач

419,0 м. Київ, вул. Васильківська, 1,
корпус № 6
17,6 м. Київ, Кловський Український науковоТОВ «Ланцет ХХІ
узвіз, 13а
практичний центр ен- сторіччя»
докринної хірургії, трансплантації ендокринних
органів і тканин МОЗУ
4,0 м. Київ,
Державний університет ТОВ «МПС
вул. Солом’янська, телекомунікацій
«Постірай-Ка!»
7а
396,8 м. Київ, вул. О.
ДП «Укрдіпрохарчопром» ТОВ «РЕМБУДТеліги, 8
221»
251,8 м. Київ, вул. Леван- Київський національний ГО «Дитячий
довська, 6
університет ім.
спортивний клуб
Т. Шевченка
«Фортуна»
367,2 м. Київ, бульв. Л. ДП «ЕКО»
ПП «Лагода»
Українки, 36б
82,4 м. Київ, просп. Го- ДП «Укрндпіцивільбуд» ТОВ «Аркадалосіївський, 50
Пласт»
324,7 м. Київ, бульв. Л. ДП «ЕКО»
ФОП Богоносюк
Українки, 36б
М. В.
324,0 м. Київ, вул. Турге- Національний педагогіч- ФОП Овсієнко М.
нєвська, 3-9
ний університет ім.
М.П. Драгоманова
190,0 м. Київ, вул. А. Ян- НТУУ «Київський політех- ФОП Явуз С. П.
геля, 20
нічний інститут ім.
І. Сікорського»

30.04.17

30.04.17
30.04.17
30.04.17
30.04.17
30.04.17
30.04.17
30.04.17
30.04.17

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

Над номером працювали:

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

Назва об’єкта
оцінки

ПлоАдреса об’єкта оцінки
ща, м2

Балансоутримувач

1 Нежитлові при- 125,25 м. Київ, просп. А. Пал- ДП «УКРНДІПРОЕКТ»
міщення
ладіна, 46/2
2 Частина нежитло- 2,0 м. Київ, вул. М.
Національний транвого приміщення
Омеляновича-Павленка спортний університет
(Суворова), 1
3 Частина нежитло- 1,0 м. Київ, вул. М. Тим- Національний педагового приміщення
ошенка, 2ж
гічний університет ім.
М. П. Драгоманова
4 Нежитлове при36,8 м. Київ, вул. ЕсплаГоловне управління реміщення
надна, 4-6
гіональної статистики
5 Частина нежитлового приміщення

5,7

м. Київ, вул. Тургенєвська, 8 – 14

6 Нежитлове приміщення

34,1 м. Київ, вул. Гарматна, 2

7 Частина нежитлового приміщення

1,0 м. Київ, вул. Метробудівська, 5а

8 Нежитлове приміщення

77,4 м. Київ, вул. Васильківська, 98а

9 Нежитлове приміщення

89,0 м. Київ, вул. Клавдіївська, 22

10 Частина нежитлового приміщення

5,5

м. Київ, вул. Метробудівська, 5а

Платник
робіт з оцінки
об’єкта
ТОВ «Авторемсервіс»
ПАТ КБ «Приватбанк»

Орієнтовна дата
оцінки
30.04.17
31.03.17

ФОП Токарчук 31.05.17
В. З.

ГО «Інститут 28.02.17
української
політики»
Національний педаго- ФОП Сластен 28.02.17
гічний університет ім. А. М.
М. П. Драгоманова
ДП виробниче
ТОВ «ІТЕС- 31.03.17
об’єднання
Україна»
«Київприлад»
ПромисловоПП «СКАНА» 30.04.17
економічний коледж
НАУ
Київський національний ТОВ «Учбово- 31.03.17
університет ім.
атестаційний
Т. Шевченка
Центр по
неруйнівному
контролю»
Київське вище профе- ФОП Головій 31.05.17
сійне училище будівни- С. В.
цтва і архітектури
ПромисловоФОП Кочерга 31.05.17
економічний коледж
А. В.
НАУ

Конкурси відбудуться 17 травня 2017 року о 15.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 11 травня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 17 травня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.

та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4
до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 70 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 13 травня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву
на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 18 травня 2017 р. о 14.00.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 20.04.2017, переможцями конкурсу визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – Українську універсальну біржу щодо визначення
вартості об’єкта оренди – державного нерухомого майна, а саме: частини споруди «Інженерна споруда системи охолодження об’єктів ЧАЕС» загальною площею
2 500,0 тис. м2, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 1, літ. «В», м. Прип’ять,
Іванківський р-н, Київська обл., що обліковується на балансі ДСП «Чорнобильська
АЕС», для укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 19 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 199,00 тис. грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Канзас Ріал Естейт» щодо визначення ринкової вартості земельної ділянки площею 285,0 га (витяг із Державного
земельного кадастру про земельну ділянку НВ-1201349132014 від 04.03.2014,
кадастровий номер 1225884400:09:001:0036) (право користування нею) та ринкової вартості будівлі (вежі танкодрому) за генеральним планом № 43 військового
містечка № 48, розташованої на зазначеній земельній ділянці, що обліковуються
на балансі Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпра та знаходяться в межах
Зеленобалківської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області, з метою їх відчуження. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 17,00 тис. грн.
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«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
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